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Átformálás
Lassan negyedszázada, egészen pontosan 24 évvel ezelőtt
érkezett meg céljához a Pathfinder (Nyomkereső), a Marskutatás egyik legsikeresebb űrszondája. Az amerikai űrügynökség, a NASA eszköze – fedélzetén a Sojourner (Jövevény)
nevű marsautóval – 1997. július 4-én ért talajt. Az űrkutatás
egyik legnagyobb hatású fotója az a panorámafelvétel,
amelyet a Mars Pathfinder készített a landolási hely környékéről. Azóta sokat fejlődött a tudomány. Tavaly nyáron
kínai, arab és amerikai űrszonda is indult a vörös bolygóhoz
– és mindhárom sikeresen megérkezett. A hárommilliárd
dolláros amerikai Perseverance (Kitartás) marsjáró idén
február közepén szállt le. A precíz tervezésnek köszönhetően
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Interjú Dénes Ádám biológus-immunológus agykutatóval

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsoltt

A szabadság
megszállottja
„Minden korcsoportot érint a stressz, a környezetszennyezés, az élelmiszeradalékok okozta allergia, az egészségtelen táplálkozással járó káros hatások
és így a krónikus betegségek is. Ezek mind rossz irányba tolják a szervezet
immunológiai folyamatait, és ezzel az idegrendszer működését is áthangolják”
– nyilatkozta magazinunknak Dénes Ádám agykutató, akit Fekete Andrea
kutatóorvos ajánlott. A Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI)
csoportvezetője szerint a politikában és a tudományban az egyik legnagyobb
hiba, amit valaki elkövethet, ha túl komolyan veszi magát.
Mi vitte Manchesterbe: a City vagy a United focicsapata?

– Nem érdekel a foci. Marie Curie-ösztöndíjasként érkeztem 2005ben a városba. Érdekes, átmeneti időszak volt, mert ugyan uniós tagországból jöttem, szinte még minden szabályozatlan volt. A Nancy
Rothwell vezette világhírű laboratóriumba kerültem – a kutatónőt
az agyi gyulladásos folyamatok fontosságának felismeréséért lovaggá ütötték, majd a Royal Society tagja lett. Ő mutatta meg, hogy
az idegrendszerben a gyulladás komoly problémákat okozhat. Én
ebbe a közösségbe vihettem a saját neuroimmunológiai kutatási
tervemet a KOKI-ból. Szabad kezet adtak, azt csinálhattam, amit
akartam. Inspirált a szellemi környezet, olyan emberekkel kutathattam együtt, akik támogatták egymást. Nancy hetente összehívta

az önállóan dolgozó egységeket, a nagy közös program érdekében
próbálta együtt tartani a társaságot. Önállóan, de mégis csapatként
dolgoztunk – én Stuart Allan professzor csoportjában, szenzációs
kollégákkal. Produktív év volt, majd 2008-tól visszahívtak egy ötéves program koordinálására.
Mi volt az a gondolat, amit a KOKI-ból vitt?

– Az agy fő gyulladásos sejtjei, a mikroglia sejtek egy személyben
számos immunsejt feladatát látják el az idegrendszerben. Az volt
a kérdés, hogy ezek agyi sérülés után elkezdenek-e osztódni, vagy a
periféria felől hasonló sejtek érkeznek, s azok okozzák az agyban
a sejtgyülemet. Kitaláltam egy módszert arra, hogyan jelölhetjük

portré

2021. március

innotéka
inn

3

Interjú Dénes Ádám biológus-immunológus agykutatóval

meg ezeket a sejteket, s deríthetjük ki származási helyüket. A korábbi vizsgálatok eredményeivel szemben mi arra jutottunk, hogy
akut agyi sérülés után nagyon rövid időn belül a perifériáról még
nem érkeznek nagy számban sejtek, hanem a mikroglia sejtek karmesterként átveszik a gyulladásos folyamatok irányítását.

legyen belőle. Mi lehetőséget akartunk adni arra, hogy magyarul
gondolkodjon, hogy felnőttként eldönthesse, milyen kultúrában
akar élni. Anyanyelvi szinten beszél angolul, ha úgy dönt, világpolgár lehet. Illetve az is érdekelt, hogy az angliai tapasztalataimat,
az ott szerzett tudást itthon tudom-e kamatoztatni?

Azt mondta, hogy Nancy Rothwell eszményi mentor, sokat
köszönhet neki. Mitől jó egy mentor?

Hazatérésekor csak a KOKI jöhetett szóba?

– Alapvetően két feladata van. Az egyik, hogy rávilágítson a fontos
problémákra. A kezdő kutató életében ugyanis az a legfontosabb,
hogy tudja, mivel érdemes foglalkozni. Ezt nem lehet mindig előre
látni, a mentorok sok esetben tévednek, de a jó orrú vezető érzi,
hogy milyen tudományos probléma megoldása vihet előre. És ehhez biztosítja a feltételeket. A másik: tudnia kell, hogy mikor engedje el a tanítvány kezét. A kutatóvá érés sokéves folyamat, ami
eltérő sebességgel megy végbe. Van, hogy valakit túl korán engednek szabadon, és elveszik. Mást akkor is irányítanának, amikor már
önállóan dolgozna. Nancy jól érezte ezeket a határokat.

4

– Ez az intézet azért szenzációs hely, mert az idegtudományi kutatások itt régóta nagyon magas színvonalúak. A Lendület program nyerteseként a manchesteri nívón folytathattam a munkát,
amit segített, hogy rendelkezésre álltak a modern neuroanatómiai,
neuroﬁziológiai módszerek, amelyeket addig senki sem alkalmazott az általam megcélzott kérdések vizsgálatára. Érdekelt, hogy
a gyulladásos folyamatok miként befolyásolják az agyi neuronhálózatok működését és az agyi sérülést. Nem volt egyértelmű,
hogy minden szakmai kérdésem megválaszolható-e, ezért kihívásként tekintettem a KOKI-s évekre.

Nagyon jó körülmények között dolgozott Manchesterben,
az utolsó évben külön díjazták a kutatásait: miért döntött
a hazatérés mellett?

Több mint három és fél millió euró pályázati pénzt nyert
eddig. Mi kell ahhoz, hogy az itthon dolgozó kutató sikerrel
pályázzon például az Európai Kutatási Tanács (European
Research Council; ERC) kiírásán?

– Kalandvágyból, illetve családi okokból. Imádom Magyarországot, a nyelvet, a kultúrát. És imádom a családomat, a rokonságot,
a barátaimat. A lányom kétéves volt, amikor kimentünk Angliába.
Egy idő után el kellett dönteni, hogy magyar vagy angol gyerek

– A jó ötlet alapvető. Növeli az esélyt, ha az ember határterületi
problémával akar foglalkozni. Az immunológia és a neurobiológia
találkozása akkor lehet produktív, ha olyan kérdést teszünk fel, amit
korábban senki, vagy olyan módszertant használunk, amit abban
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a kontextusban még nem vettek elő. Másik alapvető szempont
az időzítés. Kellenek olyan előzetes eredmények, amelyek jelzik, hogy
érdemes ezzel a területtel foglalkozni, de ne te legyél egy a sok közül.
Két évvel korábban elmeszelték az ERC-pályázatomat, mert sem
a terv, sem az időzítés nem volt még elég jó. 2016-ban már nyertem.
Térjünk vissza a kezdetekhez. Budapesten született, de egyéves korától Nagykanizsán élt, ott is nőtt fel, mivel édesapja, Dénes András belgyógyász-patológus-házior vos
és édesanyja, Csere Mária gyermekorvos a dél-zalai városban telepedett le. Miért ment a család Zalába?

– Szüleim fővárosiak, ellenben unokabátyám Nagykanizsán volt
az intenzív osztály főorvosa. Pályakezdőként a szüleim a zalai városban kaptak állást. Másfél évig a nővérszálláson laktunk, majd
egy kisebb lakásba költöztünk.
Mit adott Nagykanizsa?

– A szabadságot, nagyon emberi közeget. Öt perc alatt a természetben lehettem. Rengeteget jártam a tavakhoz, a Kis-Balatonhoz, a Drávához pecázni, az erdőkben és a réteken madarásztam. Egy emberléptékű város gimnáziumába jártam, s nem egy fővárosi „versenyistállóba”. Osztályfőnököm, egyben biológia–kémia
tanárom, Homonnay Szabolcs fantasztikus pedagógus volt, látta,
hogy nem vagyok teljesen hülye, de tudta, békén kell hagyni, mert
ha erőltetni próbál, abból baj lesz. Túltengett az individualizmusom, ami nem érdekelt, azzal nem foglalkoztam. A diák, ha rossz
impulzusokat kap, könnyen elkallódik.
Egy alkalommal arról beszélt, hogy a családja azzal tette
a legnagyobb szolgálatot, hogy szeretettel hagyták menni
a saját feje után, ahelyett, hogy valamiféle tudósfélét akartak volna kiszorítani akkor, amikor még nem volt felkészülve erre. Lehet, ha a szülők az orvosi pályát erőszakolják,
ma egy megkeseredett ember lenne?

– Tudták, hogy majdan azt fogom tenni, amihez kedvem van. Akkoriban szeleburdi voltam, esélyt sem akartam adni arra, hogy ez
egy beteg életébe kerüljön. A sokféle impulzus olyan irányba tolt,
amiben központi része volt a természetnek. A gimnázium végére kristályosodott ki a biológiai irány, amit némi kitérővel értem
el. A felvételi előtti este valamit nagyon megünnepeltünk a barátaimmal, emiatt nem a legﬁttebb állapotban írtam meg a tesztet.
Alaposan elszúrtam a kémiát, ezért zoológusnak nem vettek fel,
de a pontom a vegyész szakra elég volt… Félévig jártam oda, kevés
szakirányú elhivatottsággal, majd – most már elszántan – újabb
felvételit írtam, és felvettek az ELTE-re biológusnak. Ez arra példa,
hogy egy hibából jó is kisülhet. Az immunológus szakirányt végeztem el, de már az egyetemi évek közepétől az idegrendszer érdekelt. A diplomaszerzés után a KOKI-ban voltam PhD-hallgató Kovács Krisztina laborjában. Nem tudhattam, hogy jó kutató lesz-e
belőlem, hiszen annyi ötletem volt, hogy semmit sem akartam
kizárni. Kreatív dologra vágytam, kerülve a járt ösvényeket. Nem
azért, mert ezek nem értékesek, hanem mert alkalmatlan vagyok
ilyeneken járni. A neuroimmunológia tökéletes terepnek tűnt.
Azt nyilatkozta, hogy a mai napig gyanakodva figyeli az oktatási rendszerünk kényszeredett elitizmusát, amely sok
verejték és fokozódó terhelés árán nem gondolkozó fiatalo-

kat ad a világnak, hanem többségében megfáradt, koravén,
középszerű polgárokat „termel”. Milyen a modern, a tehetséget segítő oktatási rendszer?

– Egy rendszer merevsége problémákat okoz. Sok olyan kompreszsziót érzek a ﬁatalokon, amiket nem kellene, hogy elszenvedjenek.
Mire odakerülnek, hogy végre kreatív dolgokkal foglalkozzanak,
kiőrlődik belőlük ez a képesség. Hiányolom például a kompetenciák időbeni vegyítését. Egy matematikai képlet, egyenlet sokkal
jobban hasznosul, ha ﬁzikai, kémiai vagy biológiai jelenséghez kötődik, mint ha csak úgy odavetik a gyerekek elé. Ez munkás, de megéri a befektetett energiát. Terhei ellenére viszont nem olyan rossz
a magyar oktatás, és ez az elhivatott pedagógusoknak köszönhető.
2018-ban olvasmányos, irodalmi, történelmi példákkal
fűszerezett cikke jelent meg a Természet Világa folyóiratban – miközben arról írt, hogy mit tehet a kutatás az idegrendszeri betegségek gyógyításáért. Kiváló tudományos
ismeretterjesztő szöveg. Honnan az ihlet?

– Az ismeretátadás az egyik legfontosabb dolog, mert a tudomány nem rólunk szól, hanem azokról, akiknek az életére az eredményeink hatnak. Morális szempontból is fontos, hogy a közpénzből végzett tudományos eredményekről beszámoljunk a közösségnek. Az angol kutatás-ﬁnanszírozási rendszer nagyrészt jótékonyságból – alapítványokból, adományokból – működik. Ott
elvárás az átlagember bevonása a kutatásba, például úgy, hogy
elmagyarázzuk, milyen innovációknak köszönhetően működik
a mobiltelefon, vagy miként hat egy gyógyszer. Akkor lesz jó a tudomány, ha erős a társadalmi igény a jó tudományra. És források is
vannak arra, hogy a tudomány jó legyen.
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Ebben a cikkében azt írta, hogy az orvostudomány diadala a fertőző betegségek ellen, valamint a rohamtempóban
bekövetkező társadalmi változások újabb kihívások elé állították a modern kor emberét. Ezek közül az egyik legnagyobb valószínűleg az idegrendszeri betegségekkel szembeni hatékony küzdelem lesz, amelyhez érdemi segítséget
csak a modern tudománytól várhatunk. Miket oldott meg
eddig a tudomány?

– Száz évvel ezelőtt a fertőző betegségek minden társadalomban
milliók életét oltották ki, ma számos kór ellen létezik védőoltás.
Az oltás vagy az antibiotikumok megvédenek bennünket egyes
kórokozóktól, de nem szabadítanak meg minden rossztól. Az idegrendszeri betegségek diagnosztizálása is rendkívül sokat fejlődött,
egyes ritka betegségekre egyedi megoldások léteznek, de a gyakoriak többségére nincsenek. A vérhígítók jótékony hatásának köszönhetően viszont nagyon sok krónikus betegnél megelőzhető
a stroke vagy a szívinfarktus. A tudománynak hála, a születéskor
várható életkor évtizedekkel nőtt – ám ez azzal is jár, hogy nagyon
sok krónikus betegség sújt bennünket. Minden korcsoportot érint
a stressz, a környezetszennyezés, az élelmiszer-adalékok okozta
allergia, az egészségtelen táplálkozással járó káros hatások. Ezek
mind rossz irányba tolják a szervezet immunológiai folyamatait,
és ezzel az idegrendszeri betegségeket is.
A tudomány eredményeinek köszönhetően most olyan betegségekkel kell tömegesen megküzdenünk, amelyek korábban
ritkábban fordultak elő. A hosszabb élet és a sokasodó krónikus
kondíciók olyan halálos kombinációknak (daganatok, keringési
betegségek) adnak teret, amelyek régen kevésbé voltak gyakoriak, és nem is volt ekkora jelentőségük – részben azért, mert
az emberek ﬁatalabb korban meghaltak. Azaz, minél nagyobb
erőfeszítéseket teszünk azért, hogy növeljük az életkort, egyre
több betegség gyakoriságát is fokozzuk. Nem ez volt a cél, de ne
felejtsük el, hogy az életminőség az emberek döntő többségénél
jelentősen javult.
Munkatársaival felfedezett kapcsolat segíthet a sérült idegsejtek megmentésében, és akár teljesen új terápiás irányokat
nyithat a stroke-ban és más idegrendszeri betegségekben.
A kutatómunka eredményét 2019 decemberében a Science
közölte. Ez a legkedvesebb eredménye, vagy van, amit ennél
fontosabbnak tart?

– Ez a cikk fontos felfedezést mutatott be, és nagyon szerencsés
időben publikáltuk. Ugyanakkor arra a 2016-os cikkre is büszke
vagyok, amelyikben először igazoltuk, hogy a mikroglia szabályozni tudja az idegsejtek aktivitását az agyban. Az előttünk
álló feladatok közül kiemelkedik annak megértése, hogy az idegrendszeri gyulladásos folyamatoknak melyek azok a molekuláris
támadáspontjai, amelyekbe hatékonyan, esetleg szelektíven beavatkozhatnánk. Ha sikerül, bizonyos idegrendszeri betegségek
kezelésében áttörést érhetünk el.
Az új típusú koronavírus által okozott COVID –19 betegség kapcsán egyre sokasodnak az arra utaló bizonyítékok,
hogy az idegrendszer is érintett lehet a fertőzésben. Arra
vállalkozott, hogy feltérképezi az új koronavírus okozta
fertőzés lehetséges agyi hatásait. A világon az elsők között vizsgálják a fertőzésben elhunytak agyát, az így nyert
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eredmények az eddigieknél hatékonyabb terápiás eljárásokhoz vezethetnek. Mire jutottak?

– Sok nehézséget kellett áthidalni, elég, ha arra gondolunk, hogy
az ilyen rendkívül veszélyes vírus miatt életét vesztő ember boncolására speciális szabályok érvényesek. Ebben a munkában Hortobágyi Tibor – szintén nagykanizsai születésű – neuropatológus
kollégám nagy segítségemre volt. Kidolgoztunk egy protokollt,
amivel biztonságosan gyűjthetünk agyszöveteket. A koronavírusban elhunytak agyszöveteiben komoly gyulladást és mikrogliális
aktivitást láttunk, és a súlyos fertőzések esetén nagyon sok agyterület érintett. Ez befolyásolhatja az akut eseteknél a betegek
állapotát, miközben a felgyógyultaknál hosszú távú maradványtünetekkel kell számolni. Egy most induló kutatás ezeknek a hatásait próbálja feltárni – mi történik a gyógyult ember kognitív
képességével, miként hat a betegség az agy vérkeringésére vagy
társbetegségek progressziójára?
Gyakran hallani, hogy az emberiség végét egy brutális baktérium vagy vírus okozza majd. Ez valóban elképzelhető
forgatókönyv?

– A tudomány egyik fő feladata, hogy erre a problémára megoldást találjon. Miközben az újonnan felbukkanó kórokozókra keresünk hatékony ellenszert, egyre bővül az antibiotikumokra rezisztensek száma. Küzdünk ellenük, de ezek is küzdenek velünk. Azt
látnunk kell, hogy minden egyes beavatkozás újfajta problémákat
idéz elő. Azzal, hogy valakit oltunk inﬂuenza vagy koronavírus ellen, megmenthetjük az életét, ugyanakkor ezzel együtt kissé áthangoljuk az immunrendszerét, ahogy a fertőzések leküzdése után
is egy módosított immunrendszernek kell felvennie a harcot a következő ellen. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy mindenkit, akit csak
lehet, oltsunk be megbízható vakcinával, mert az esetleges mellékhatások kockázata nagyságrendekkel kisebb, mint a fertőzésé,
illetve annak szövődményeié.
Végtelenül súlyos problémákkal foglalkozik. Előfordul,
hogy arra figyelmezteti magát, hogy ne vegye túl komolyan,
amit csinál?

– A politikában és a tudományban az egyik legnagyobb hiba, amit
valaki elkövethet, ha túl komolyan veszi magát. Bulgakov Mester
és Margarita című könyvében Woland mondja, hogy: „…az ember
halandó, de nem ez a legnagyobb baj. A baj az, hogy néha hirtelen-váratlan halandó, ez a bökkenő.” Az ember ne feledkezzen
meg a saját érzékenységéről, sérülékenységéről. Ha ezt elkerüljük,
ha megmarad a humorérzékünk, akkor túlélhetjük a magunk generálta terheket.
Kutat és oktat. Mit vár el a munkatársaitól és a tanítványaitól?

– Oktatni azért szeretek, mert nem kötelező. A Semmelweis Egyetem Idegtudományi Doktori Iskolájában és más helyeken a saját
tudományterületem eredményeit próbálom továbbadni. Bemutatom, hogy ezek hogyan illeszthetők más területek eredményeibe.
Alapvető, hogy gondolkodó emberek kerüljenek ki ebből a sokdimenziós térből, akik hajlandók alkotni, megérteni a folyamatokat, s nem repetitív módon adják vissza a hallottakat. Munkatársaim intellektuálisan rendkívül inspiráló kollektívát alkotnak
– ráadásul barátok is vagyunk.

portré

Interjú Dénes Ádám biológus-immunológus agykutatóval

kel a történelem, mert ha nem ismerjük, hogy mi volt, akkor nem
tudjuk megmagyarázni, hogy merre kell menni. A zene továbbra is
szerelem. Felmerült bennem, hogy zenész leszek, de úgy éreztem,
hogy a tudományban több a keresnivalóm. Bár tudnék minden
hobbimra időt szakítani! Ilyen a műlegyes horgászat is, aminek
útját a Műlegyező Horgászok Országos Szövetsége alelnökeként
próbálom egyengetni.

Dénes Ádám 1977-ben Budapesten született, egyéves korától
az érettségiig Nagykanizsán élt. 2001-ben szerzett biológusimmunológus diplomát az ELTE-n. A Semmelweis Egyetemen
kapott PhD-fokozatot 2007-ben. 2004 és 2008 között az MTA
Kísérleti Orvostudományi Intézet munkatársa, majd 2012-ig
a Manchesteri Egyetemen dolgozott. 2013-tól az MTA Kísérleti
Orvostudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa,
a Neuroimmunológia Kutatócsoport vezetője. Elnyerte, a többi
között, a Nemzeti Agykutatási Program és a Lendület program
támogatását. 2016-ban az Európai Kutatási Tanács (European
Research Council; ERC) támogatását érdemelte ki. Neves lapokban jelennek meg a cikkei, 2019 végén a Science publikálta
a felfedezését.

A családjáról eddig nem esett szó. Mi az, amit a nagyvilág is
megtudhat róluk?

– Elragadó és némileg individualista lányom pályaválasztás előtt
áll. Ahogy a szüleim nem akartak befolyásolni, én sem akarom
megszabni az élete irányát. Mint minden ﬁatalnak, neki is nagyon
fura világban kell megtalálnia a helyét. A családom mindenben támogat, ez sokat jelent.

„Ádám remek humorú ember, emellett fantasztikusan
zongorázik. Ő a sokrétűség megtestesítője” – mondta Önről előző portréalanyunk, Fekete Andrea. Mondjon újabb
réteget.

– Sokat sportoltam és sportolok – úsztam, búvárkodtam és karatéztam –, a mai napig imádom a természetet és az irodalmat. Érde-

Kinek adja tovább a stafétabotot?

– Farkas Eszternek, a Szegedi Tudományegyetem docensének.
Eszter kiváló, eredeti kutató, aki tudományos és klinikai szempontból is rendkívül fontos kérdésekkel foglalkozik. Emellett imádnivaló ember… ¡

portré
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mutálódás, rezisztens variánsok • anyagsűrűség

Védekezés a mutálódó koronavírussal szemben
A koronavírus jellegzetes tulajdonsága,
hogy szaporodása közben véletlenszerűen
mutálódik, ami fertőzőképesebb és életképesebb variánsokat eredményezhet.

A

z MTA Orvosi Tudományok Osztályának hírlevelében
Makara Gábor akadémikus arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy
a természetes kiválasztódás miatt ezek a variánsok is terjednek.
A 2019-es változatot már 2020 márciusában követte egy újabb,
majd augusztusban Angliában és Dél-Kaliforniában, később DélAfrikában és legújabban Brazíliában észleltek új, fertőzőképesebb
változatot. Ebből is látható, hogy az új, fertőzőképesebb variánsok
bárhol megjelenhetnek, nagyobb valószínűséggel ott, ahol sok
a fertőzött. A vírus fertőzőképesebbé válhat, ha a mutáció növeli a vírus szaporodását és ezáltal a betegek által kilélegzett vírus
mennyiségét, vagy ha erősebbé teszi a vírus kötődését az emberi
sejtek felszínéhez. Egyes variánsok úgy is módosíthatják a tüskefehérje alakját, hogy a korábban keletkezett antitestek nehezeb-

ben ismerik fel, és emiatt a vakcinák hatékonysága is csökkenhet.
Az immunvédelmet elkerülő vírusváltozat kiválasztódásának veszélye fokozottabb a gyenge vagy gyógyszeresen gyengített immunrendszerű betegekben, illetve akkor, ha tömegesen elhagyják
vagy késleltetik a teljes immunizáláshoz szükséges második oltást.
A magyar kutatók szerint egyebek mellett hatékony ﬁgyelőrendszert kell létrehozni és működtetni az új, rezisztens variánsok kimutatására. Az mRNS- és a vektoralapú vakcinákat a gyártóknak
módosítaniuk kell az új variánsokban felismert kulcsfontosságú
változásokhoz. ¡

Bolygókeletkezés forgószéllel

A

vizsgált HD 163296 jelű égitest sokat tanulmányozott ﬁatal csillag,
amely a Földtől 330 fényév távolságra, a Nyilas csillagképben helyezkedik el. Korábban a csillag körül már három nagy exobolygó jelenlétére találtak bizonyítékot, de azok jóval távolabb vannak a most felfedezett negyedik,
feltételezett bolygónál. A kutatók 2019 márciusában és júniusában végzett
észleléseik során a csillag körüli porkorong belső részét ﬁgyelték meg távcsöveikkel, amikor egy, a mi Napunk és a Föld közötti távolság mintegy harA MA
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Képek forrása: J. Varga et al.

A chilei MATISSE műszer segítségével gázból és
porból álló örvényt fedezett fel egy fiatal csillag
körül a Leideni Egyetem és az ELKH Csillagászati
és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege
Miklós Csillagászati Intézetének csillagásza,
Varga József vezette nemzetközi kutatócsoport.
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madát kitevő méretű, meleg porszemcsékből álló gyűrűt észleltek. Meglepte őket, hogy a gyűrű egyik oldala
sokkal fényesebb, mint a többi része. Arra a következtetésre jutottak, hogy ez a fényes csomó kering a csillag
körül, hozzávetőleg egy hónapos keringési idővel. A csillagászok számítógépes szimulációkkal is ellenőrizték azt
a feltevésüket, miszerint ez a meleg porból álló csomó
valójában egy örvény lehet. Az ilyen örvényekben nagyobb az anyag (gáz és por) sűrűsége és nyomása, mint
a gyűrű többi részén, ami a jelenlegi bolygókeletkezési
elméletek szerint tökéletes feltételeket teremt egy planéta születéséhez. Az új eredményekről beszámoló cikket
az Astronomy & Astrophysics szakfolyóirat elfogadta. ¡

Forrás: Fraunhofer IOSB

károsodási folyamat, modellezés, szimuláció, valós idejű ellenőrzés, Ipar 4.0, NDE 4.0
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Szerző: Prof. dr. habil. Trampus Péter, a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség elnöke

Új út előtt a roncsolásmentes vizsgálat
A roncsolásmentes vizsgálat az élet minden területén jelen van, még ha ez a hétköznapi ember számára nem is érzékelhető. Gondoljunk a termékek gyártás közbeni és végellenőrzésére, a technológiai folyamatok irányításában betöltött szerepre,
az üzemelőberendezések, úgymint erőművek, vegyi üzemek, olaj- és gázipari létesítmények berendezéseinek időszakos ellenőrzésére, a vasúti, vízi és légi közlekedési
eszközök ellenőrzésére, de idetartozik a sport, a szórakozás, a szabadidő-eltöltés
mérnöki szerkezeteinek a vizsgálata is. A vizsgálatok hozzájárulása a társadalom
biztonságához, a gazdaság működéséhez, tehát az általános jóllétünkhöz jelentős.

A

roncsolásmentes vizsgálatok végzését általánosságban
két cél vezérli. Az egyik az ember és a környezet védelme – ez a „társadalmi” cél; a másik a vizsgált szerkezet
teljesítőképességének az optimalizálását szolgálja – ez
az „üzleti” cél. Ne tagadjuk, hogy a két cél gyakran kerül ellentmondásba egymással, ami nehezíti a roncsolásmentes vizsgálat
valódi értékének a megítélését.

A világban az elmúlt évtizedekben mélyreható változások
zajlottak és zajlanak ma is, amelyek hatással vannak a roncsolásmentes vizsgálatok jelenére és jövőjére. Ezek közé soroljuk a globalizációt, amely – a gazdaság, a technika, a pénzügy, a politika és
a kultúra területén – az egész világra kiterjedő rendszereket létrehozó folyamatok összessége. Idetartozik természetesen a digitalizáció, amelynek eredménye az információs (azaz a kommunikáció

tudomány
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Az evolúció – a folyamatosan
érzékelhető hatások
Az NDE, mint piaci tevékenység, évtizedek óta átnyúlik az országhatárokon, azaz nyilvánvaló módon globalizálódott. Ennek
szükségszerű következménye volt, hogy a vizsgálatok előírásai,
szabványai, irányelvei is nemzetközi dimenziót öltöttek. Ezek
között vannak európai szintűek, például a Pressure Equipment
Directive (PED) vagy a European Network of Inspection and
Qualiﬁcation (ENIQ) útmutatója, és vannak adott ipari szektorra vonatkozóak, például a National Aerospace and Defense
Contractors Accreditation Program (NADCAP) dokumentumai.
De vannak az egész világra kiterjedőek is, mint például az International Organization for Standardization (ISO), az International
Atomic Energy Agency (IAEA) vagy az International Institute of
Welding (IIW) dokumentumai.
Az információs technológia (IT), valamint a nano- és mikroelektronika fejlődésének eredményei folyamatosan integrálódnak az NDE műszaki eszköztárába. Napjainkban már olyan fejlesztő architektúrák vannak, amelyek képesek a különböző vizsgálati technológiák integrálására. A mikroelektronikai eszközök
egyre „intelligensebbé” válása következtében megindult a szoftver- és hardvereszközök határának összemosódása. A vékonyréteg-technológia fejlődése eredményeként kvantumﬁzikai hatások is kimérhetők az érzékelőkkel (sensor-on-chip). A legjobb
példa erre az óriás mágneses ellenállás (giant magneto-resistance;
GMR) elvén történő érzékelés az örvényáramos vizsgálatban.
Az örvényáramos tekercsek itt kvantumﬁzikai eszközök, a ferromágneses spin hatásán keresztül igen kis mágneses tér jelenlétét vagy a tér változását óriási mágnesesellenállás-változásként
érzékelik. A változás sebességének illusztrálására idekívánkozik,
hogy a GMR-alapon működő vizsgálóeszközök néhány évvel
azután nyertek gyakorlati alkalmazást, hogy a 2007. évi ﬁzikai Nobel-díjat megosztva, egy francia és egy német tudósnak
a mágneses ellenállás jelenségének a felfedezéséért ítélték oda.
A komplex és nagy értékű műszaki létesítmények (mint például az atomerőművek, de idesorolhatók a repülőgépek is) hosszú
távú, biztonságos üzemeltetése új gondolkodásmódot igényel.
Ez az új gondolkodásmód testesül meg e létesítmények élettartam-gazdálkodása és azon belül a szerkezeti anyagok öregedéskezelése proaktív megközelítésében. A proaktív gondolkodás
megvalósításához elengedhetetlen volt az IT és a mikroelektronika fejlődése. Az egyre érzékenyebb szenzorok ugyanis ki tudják
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szolgálni az „anyagkárosodás korai detektálása” koncepciót. Ennek
az a lényege, hogy egy repedést nem annak makroszkopikus méretűre növekedett szakaszában detektálnak (ez a hagyományos vagy
más szóval reaktív viselkedés), hanem azt a lokális környezetet keresik
meg, ahol a repedés csírája keletkezni fog (ez a proaktív koncepció).
A hagyományos esetben a szükséges intézkedések (javítás, csere)
előkészítésére és végrehajtására rendelkezésre álló idő korlátozott, és
az idő szorítása akár egy rosszul választott intézkedést is vonhat maga után. A károsodás proaktív kezelési módja esetében ez az időbeli
korlát és az ezzel járó morális teher elhárul, mert a detektálás a károsodás kezdeti szakaszában, az inkubációs időszak elején történik.
A hagyományos, de némely esetekben még a korszerű NDEeljárások és -technikák is a reaktív megoldást szolgálják. A károsodások proaktív kezelésére speciális NDE-eljárások alkalmasak. Ezek
közé sorolható – egyebek mellett – az akusztikus impedancia mérése, a szórt mágneses ﬂuxus vizsgálata, az akusztikus és a mágneses Barkhausen-zaj mérése vagy a villamos vezetőképesség mérése.
Idetartozik a fémek mágneses emlékezetén alapuló eljárás (Metal
Magnetic Memory; MMM) is, amely az anyagban található feszültségkoncentrációs helyeken a gyártás folyamán, a környezeti hőmérsékletre történő lehűlés hatására, a Föld gyenge mágneses tere
eredményeképpen kialakuló maradó mágneses hatást méri. Ezeknek a módszereknek és technikáknak a kutatására és kifejlesztésére
folyamatosan nagy erőfeszítéseket fordítanak.

Forrás: Olympus

által vezérelt) társadalom, amelyben találkozik a munkaeszköz
(technológia) forradalma a kapcsolatteremtés (kommunikáció)
forradalmával. A digitalizáció rakta le a technológiai forradalom jelenleg zajló, negyedik fázisának (közismert nevén Ipar 4.0)
az alapjait, amire a ﬁzikai és a digitális világ közötti híd (hálózatot
alkotó kiber-ﬁzikai rendszerek) épül.
A roncsolásmentes vizsgálat evolúciós folyamata már túl van
a hagyományos Non-Destructive Testing (NDT) nevet viselő időszakon. Már néhány évtizede beléptünk a kvantitatív roncsolásmentes vizsgálat komplexebb, az értékelést is részben magába
foglaló időszakába, amit egyre elterjedtebben a Non-Destructive
Evaluation (NDE) elnevezéssel illetünk. Cikkünkben a továbbiakban ez utóbbi elnevezést és angol rövidítését használjuk.

Kén-hidrogén okozta repedések kölcsönhatása, TFM -megjelenítés

Egyre növekszik a valószínűsége annak, hogy a jelenlegi gyakorlatunkból ismert, hagyományos NDE-t valamikor fel fogja váltani
a szerkezet állapotának, azaz „globális egészségének” a monitorozása
(Structural Health Monitoring; SHM). Az SHM legfontosabb jellemzője az, hogy a monitorozó rendszer érzékelőit (optikai, akusztikus,
elektromágneses stb.) beágyazzák a szerkezet kritikus pozícióiba.
Így az érzékelők a tényleges üzemi és üzemzavari terhelés állapotában gyűjtik az adatokat, és továbbítják azokat folyamatosan az SHMrendszer adatfeldolgozó egysége felé. Nyilvánvaló, hogy ez az eljárás
is proaktív megközelítést alkalmaz. A rendszer a szerkezet állapotának (health) értékeléséhez a számára megtanítottak alapján felismeri
a károsodási folyamatot (általában mesterséges intelligenciára építve), meghatározza a károsodás helyét, fokát, majd ezek alapján előrejelzést is ad a szerkezet jövőbeni alkalmazhatóságára nézve.
Egyre fontosabb helyet foglal el az NDE területén a numerikus
szimuláció, elsősorban azokban az iparágakban, amelyek igényes
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vizsgálati eljárásokkal dolgoznak (pl. repülőgépgyártás, közlekedés, energiaipar). Ma már olyan integrált modellekkel történik
a szimuláció, ami CAD tervezésű, komplex geometriát és inhomogén szerkezeti anyagot vesz ﬁgyelembe, és közvetlenül kapcsolódik az NDE céljainak megfelelő interfészhez. A korszerű szimuláció
kiterjed az ultrahangos, az örvényáramos és a radiográﬁai eljárásra; továbbá kezeli a közölt energia és a folytonossági hiány (repedés) kölcsönhatását. Ez teljes mértékben megfelel az ipari igényeknek, úgy a reprezentativitás, mint a gyorsaság és az egyszerűség
tekintetében. A szimuláció egyre szélesedő alkalmazási területéhez tartozik a detektált hiányok értelmezése, az NDE-rendszerek
minősítése, a vizsgáló személyek képzése és vizsgáztatása, továbbá
a vizsgálat megbízhatóságának mérésére alkalmazott – és hagyományos eszközökkel rendkívül költségesen és időigényesen előállítható – POD (Probability of Detection) görbék generálása.

Paradigmaváltás – az NDE új útja
A technológia forradalma a 18. század végén kezdődött, amikor
az emberi erőt felváltották a víz és a gőz energiáját hasznosító
gépek, majd a 19. század második felében folytatódott a villamos
energia alkalmazásának, illetve a tömeggyártásnak a bevezetésével. A 20. század második fele hozta meg a következő forradalmi változást, amikor is a mikroelektronika és a számítástechnika
átvezetett a digitális korszakba, és megkezdődött a folyamatok
automatizálása.
Az Ipar 4.0 célja egy tökéletesebb tervezés, gyártás, karbantartás, ellenőrzés az adatok (információ) feldolgozása eredményeként, aminek eszközrendszeréhez olyanok tartoznak, mint a dol-
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gok internete (Internet of Things; IoT), a digitális iker modell, a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, a virtuális valóság és sorolhatnánk. Nyilvánvaló, hogy ennek megvalósításához az előzőekben
említett globális folyamatok – különösen a digitalizáció – elengedhetetlenek.
A roncsolásmentes vizsgálat, és így természetesen az NDE is átment egy hasonló folyamaton. Ahogy az első ipari forradalom előtti időszakot a kézművesség jellemezte, úgy az NDE esetében az emberi érzékelés tekinthető a kiindulási alapnak. Tágabb értelemben
idesorolható a látás, a hallás, a tapintás, a szaglás és az ízlelés útján
szerzett információ. Ezt változtatta meg az NDE 1.0, amely alkalmas eljárások és eszközök használatának a bevezetésével javított
az emberi érzékelés hatékonyságán, de a vizsgálat továbbra is csak
a tárgyak látható felületére korlátozódott. Az NDE 2.0 terjesztette ki a vizsgálati tartományt az objektumok belsejébe, azaz ekkor
kezdték alkalmazni azokat a ﬁzikai ismereteket, amelyek ezt lehetővé tették, például az elektromágneses sugárzás vagy az ultrahangfrekvenciájú hang és a szerkezeti anyag kölcsönhatása. A vizsgálati
technika ekkor még analóg elven működött. A digitalizáció hozta
meg az NDE 3.0 időszakot, amelynek eredményeként ma már mindennapi használatban van a digitális radiográﬁa, a komputertomográﬁa, a fázisvezérelt ultrahangos vizsgálat, sőt annak legfejlettebb
változatai, mint a teljes információs mátrix feldolgozását jelentő
FMC (Full Matrix Capture) technika vagy egy speciális jelfeldolgozó
algoritmust megtestesítő TFM (Total Focusing Method). Mindezek
ismeretében az NDE 4.0 nem más, mint a negyedik technológiai
forradalom vívmányainak az alkalmazása a roncsolásmentes vizsgálat/értékelés területén, amelynek eredményeként az NDE szimbiózisba kerül az Ipar 4.0 technológiájával.
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Turbinatengely robotkiszolgálású ultrahangos vizsgálata

A további részletek megismerése előtt érdemes itt megállni és
röviden visszatekinteni a roncsolásmentes vizsgáló közösségnek
a történésekre adott válaszára, illetve a folyamatba való bekapcsolódására. Magát az elnevezést – NDE 4.0 – 2017-ben vezette be
Norbert Meyendorf (abban az időben: Iowa State University) egy
nemzetközi konferencián tartott előadásában. Nem sokkal később
a Német Roncsolásmentes Vizsgálók Társasága (DGZfP) ZfP 4.0 néven szakbizottságot alapított, majd az Amerikai Roncsolásmentes
Vizsgálók Társaság (ASNT) hozta létre az NDE 4.0 elnevezésű bizottságát. „Felébredtek” a nemzetközi szervezetek is: a Nemzetközi Roncsolásmentes Vizsgálati Bizottság (ICNDT) 2019-ben szak-

értői csoportot, az Európai Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség
(EFNDT) 2020-ban munkabizottságot hozott létre. Illik megismerni a folyamatok élén álló és azokat mozgató, irányító személyek,
tulajdonképpen az NDE 4.0 nagykövetei nevét is: a tengeren túl
Ripi Singh, Európában Johannes Vrana és a már említett Norbert
Meyendorf itt is és ott is aktív.
Az Ipar 4.0 teljesen új alapra helyezi a folyamatokat, ami természetesen új utat jelöl ki az NDE számára is. Az új út nem lehetőség,
hanem a helyzetből adódó szükségszerűség. Az ábra az Ipar 4.0 és
az NDE 4.0 egy – szakértők által elfogadott – fejlődési folyamatát
mutatja (vigyázat: az egyes fázisokhoz nem ugyanaz az időskála
tartozik). A vázolt koncepció szerint a negyedik forradalomban
megtörténik a két terület összeolvadása, pontosabban fogalmazva az NDE integrálódik a technológia (általános) forradalma eredményeként kialakuló világba. Az Ipar 4.0 lényegében a meglévő
elemek fejlett hálózatának kialakítása a digitális kor eszközeivel,
a folyamatban képződő információk felhasználásával, a jövő piaci igényeinek a kielégítésére. Fontos rögzíteni, hogy a jövő piaci
igényei nem azonosak a jelenével. Elég, ha csak az additív gyártásra gondolunk, amelynek eredménye „egyedi tömeggyártás” is
lehet (!). Ezt a ma még nem minden részletében ismert világot
kell kiszolgálnia az NDE-nek. Érdemes talán itt megjegyezni, hogy
Neumann Jánosnak az 1955-ben írt Can we survive technology?
(Túl tudjuk élni a technológiát? – a szerk.) című tanulmányában
összefoglalt gondolatai között megjelenik az akkori jövő technológiai kilátásainak kérdése is, amit ő a technológia érlelődő válságaként értelmezett.
Ha az Ipar 4.0 felől nézzük a jövőt, megállapíthatjuk, hogy az NDE
lehetőséget kapott a vezető technológiáknak, azaz a technológiai
forradalom vívmányainak az alkalmazására. Ennek az eredményei beépülnek az NDE technikai megoldásaiba és technológiáiba
(pl. robotizáció, különös tekintettel a drónok használatára) vagy
az adatfeldolgozásba és értékelésbe (pl. gépi tanulás). A technoló-
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giai feltételek lehetőséget teremtenek az NDE-adatok statisztikai
feldolgozására, egyebek mellett a vizsgálat megbízhatósága, a vizsgálat teljesítőképessége, az eredmények konzisztenciája, a vizsgálók
kompetenciája és végső soron az ellenőrzés/vizsgálat értéke terén.
Ha ugyanezt az NDE 4.0 felől nézzük, akkor meggyőződéssel kijelenthetjük, hogy a vizsgálatok szállítják az Ipar 4.0 számára az egyik
legnagyobb tömegű és legértékesebb információt. Ehhez szükség
van az IoT-be történő integrációra, az adatok átláthatóságának biztosítására, illetve olyan további eszközök használatára, mint a digitális iker vagy a párhuzamosítás (thread).
Nézzünk néhány részletet. Törvényszerű volt, hogy a gépi tanulás alkalmazásának lehetősége megjelenik az anyagtudományban
is. Így nem meglepő, hogy az NDE is megtalálta hozzá az utat.
Az eljárás lényege egy automatikus tanulás egy adatbázis tapasztalataiból, megﬁgyeléseiből és különböző mintázatok elemzéséből, előzetes programozás nélkül. Ehhez alkalmas számítási kapacitás, algoritmus és nagy mennyiségű adat (big data) kell. Az NDE
esetében az utóbbi általában hiányzik, mert – szerencsére – nem
detektálunk tömegesen folytonossági hiányokat (hétköznapi nyelven: hibákat). Ezért a szerény folytonossági hiány populációt virtuális úton fel kell duzzasztani. Ha már rendelkezésre áll a nagy
adatmennyiség, akkor megfelelő algoritmussal (mesterséges intelligencia) megoldható a vizsgálati feladat.
A nem túl távoli jövő képébe tartozik a távoli NDE (remote
NDE). Ez azt jelenti, hogy a vizsgálatot egy operátor vagy egy robot
végzi, és az értékelésért felelős szakértő a világ egy másik pontján
található. A kommunikáció eszköze az internet.
Egy további lépés az „NDE mindenkinek” koncepció megvalósítása. Az okostelefonok magasan integrált eszközök, amelyek
számítógépet, kamerát, szenzorokat (pl. GPS), hőmérőt, gyorsulásmérőt, mikrofont, Bluetootht, WiFi-t és egyebeket tartalmaznak. Már ma is alkalmasak például az eszköz használója egészségi

állapotának (pulzusszám, vérnyomás, zsírtartalom stb.) diagnosztizálására. Ebből logikusan következik, hogy az okostelefonok
a szerkezetek állapotának a diagnosztizálására is alkalmazhatók.
Már a világ több kutatóhelyén fejlesztettek ki olyan alkalmazásokat, amelyekkel az okostelefonok – örvényáramos, ultrahangos,
infravörös termográﬁai vagy egyéb eljárásokkal – NDE-feladatok
elvégzésére is alkalmassá váltak.

Zárszó
Nyilvánvaló, hogy a világban végbemenő és az életünket formáló
változások jelentős hatással vannak az NDE-re is. A változások fő
irányát és tartalmát az Ipar 4.0 és az NDE 4.0 folyamatok harmonizációja határozza meg. Ebben a közös folyamatban előbb vagy
utóbb a digitalizáció minden elemét alkalmazni lehet. Hétköznapi
alkalmazást nyernek az ilyenek, mint a modellezés és szimuláció,
a valós idejű ellenőrzés, az internethasználat, az IoT, a gépi tanulás,
a virtuális iker és a távoli NDE. Előnyös tulajdonságaik lehetőséget
teremtenek a primer NDE-adatok széles körű feldolgozására, ami
hozzájárul a vizsgálat megbízhatóságának, a vizsgálat teljesítőképességének, a vizsgálati eredmények konzisztenciájának növeléséhez. Az adatokból következtetéseket vonhatunk le a vizsgálók
kompetenciájára nézve is, és – összességében – reálisabban jelenik
meg előttünk az NDE valódi értéke. Ebben a cikkben nem térhettünk ki a kérdéskör valamennyi elemének a bemutatására. Kimaradt például az NDE 4.0 (de ez akár kiterjeszthető az Ipar 4.0-ra)
igényelte kulturális változások vagy a vezetői attitűd változásával
kapcsolatos kérdések tárgyalása, de ugyanígy kimaradt magának
a 4.0 szellemiségnek a megvalósításához elengedhetetlen adatcsere-protokoll kérdése is. Szilárd meggyőződésünk, hogy ez az út
oda vezet, hogy az NDE az Ipar 4.0 számára korábban elképzelhetetlen mennyiségű és értékű információt fog szolgáltatni. ¡
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Szerző: Szegedi Imre

Roncsolásmentes
anyagvizsgálat neutronés röntgendiﬀrakcióval

Az EK csillebérci campusán működő 10 megawatt teljesítményű Budapesti Kutatóreaktor tömbje és a neutronnyalábkivezetésekhez csatlakozó neutrondiffrakciós berendezések

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Energiatudományi Kutatóközpont (ELKH EK) új,
H2020-as neutronkutatási projektje januárban indult, nemzetközi anyagvizsgálati szabvány ipari bevezetésére. A magyar kutatók közel 150 millió forintot nyertek e munkára.

A

neutronnyalábokkal való
anyagvizsgálat eddig is lényeges szerepet játszott számos
ipari alkalmazásban, napjainkban viszont új korszak nyílhat, és ebben nemzetközi szinten is úttörő szerep
juthat Magyarországnak. A csillebérci
campuson 60 éve működik biztonságosan
a Budapesti Kutatóreaktor (BKR), amely
a kutatási és mérnöki feladatok széles körét szolgálja ki 15 mérőberendezésével.
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Az elmúlt néhány évben a BKR-nél nemzetközileg is egyedülálló műszeregyüttest
és eljárásokat fejlesztettek ki anyagvizsgálati feladatok sokrétű és komplex megoldására. Például egy bonyolult, alumíniumból készült alkatrész anyaghibáit
tárták fel neutrontomográfiás képalkotó
eljárással – erről tavaly májusban írtunk
az Innotékában. Hamarosan megvalósul az alacsony költségű és helyigényű,
viszonylag kis intenzitású, úgynevezett

tudomány

kompakt neutronforrások használatbavétele, ami a neutronos anyagvizsgálatokat sokkal hozzáférhetőbbé teszik ipari
és egyetemi környezetben. Európában
elsőként épül fel 2022-re egy ilyen kompakt neutronforrás prototípusa Martonvásáron a Mirrotron Kft. és az EK közös,
zöldmezős beruházásában.
Ebbe a felfutó ipari alkalmazási
programba illik bele az EK új, EU H2020
projektje. Az ipari ágazatok széles köré-

ELKH Energiatudományi Kutatóközpont • ek-cer.hu

ben fémszerkezetek alkotják a gyártmányok igen jelentős részét, és számos
területen, például az energetikában,
az űrkutatásban, a repülőgépiparban,
az autóiparban igencsak kritikus szempont a magas minőség és biztonság,
illetve a költséghatékony anyagfelhasználás és megmunkálás. A fémeket azonban kevéssé használják optimálisan,
mivel a tervezésnél az anyagfáradást
vagy alkatrész-meghibásodást kiváltó
belső feszültségek miatt okozott problémák enyhítésére túlzóan konzervatív biztonsági tényezőket alkalmaznak.
A tényleges feszültségeloszlások ismerete és ezek beépítése a tervezési-modellezési eljárá sokba háromféle ver senyelőnyt eredményezhet az ipar vállalatok számára: 1. megnövekedett élettartam és kisebb meghibásodási kockázat; 2. csökkentett anyagfelhasználás
a redukált biztonsági tényezők miatt;
3. az új gyártási technológiák bevezetése, illetve új anyagok-termékek forgalomba hozatali idejének lerövidülése.
A modern gépalkatrészek előállításakor gyakran egyszerre alkalmaznak
hőkezelést és alakformálást. A sokkomponensű ötvözeteknél az eljárásoktól
függ a fémszerkezeti összetétel, így a
maradó feszültség is. A projektben az
anyagokban-alkatrészekben a maradék
belső feszültség roncsolásmentes röntgen- és neutrondiﬀrakciós vizsgálata
a cél. Az ilyen feszültségmeghatározás
az egyik leg hatékonyabb roncsolásmentes kísérleti módszer. Az ELKH EK
Neutron-spektroszkópiai Laboratóriumának munkatársai a közel 150 millió
forintos, hároméves pályázati támogatást új ipari roncsolásmentes anyagvizsgálati szabvány kidolgozására és
bevezetésére kapták.
A tizenöt partner összefogásával,
összesen 4,74 millió euróval támogatott
projektben az ipari cégek – a kutatóintézetekkel együtt – meghatározzák és előállítják a profiljuknak megfelelő vizsgálati mintákat, majd rendelkezésre bocsátják a kísérleti alkatrészeket. A projektben partnerként négy kiemelkedő
európai kutatási infrastruktúra, egy
egyetem, két kutatásközvetítő cég és hét
csúcsvállalat vesz részt. A munkában
többek között olyan ismert cégek leányvállalatai vesznek részt, mint az Airbus,
a Rolls-Royce és a Siemens vagy az EDF

(francia atomerőmű-gyártó), a NEMAK
(öntőipari óriás, például győri autóipari
beszállítóüzemmel), illetve a világ legnagyobb acélgyártója (Acelor-Mittal),
valamint a világ vezető 3D fémnyomtató
cége (Volum-E). Az ezekkel a cégekkel
való együttműködés hazai vonatkozásban is fontos ipari szereplők kutatásfejlesztési tevékenységét segítheti elő,
például a repülőgépipari, autóipari beszállítók vagy a paksi erőmű bővítésében közreműködő vállalatok esetében.
A módszer lényege a következő: a
gyártási folyamatok paraméterei nagymértékben befolyásolják az anyagszerkezetet, öntvényeknél például a megszilárdulás sebessége kihat az ötvözeti
anyagok atomjainak elhelyezkedésére.
Ha nem az ideális kristályszerkezet alakul ki, akkor az anyagon belül feszültség
marad. Röntgendiﬀrakcióval az alkatrészek felületén, neutronokkal az anyagok
mélységében is látható az atomi szintű mikroszerkezet, és ebből kiszámítható, behatárolható a belső feszültség.
A diﬀrakciós méréseket a kutatási infrastruktúrák végzik: a röntgenvizsgálatokat a két legnagyobb európai szinkrotronforrásnál (ESRF -Gre noble, HZG Hamburg) valósítják meg. A Manchesteri Egyetem mellett dán és francia
tech-transzfer cégek (DTI, CETIM) gondoskodnak a modellezés-validálás ösz-

Az EK Budapesti Neutron Centrumának
(BNC) munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek a neutrondiffrakciós
feszültséganalízisben. A képen a BNC
egyik spektrométerének mintaasztala
látható, melyen a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) által kezdeményezett projektben atomreaktorok
tartályaként használt anyag belsőfeszültség-mérése folyik.

tudomány

A BNC Yellow Submarine nevű neutronspektrométerének mintaasztalán egy
erűművi gázturbina lapátkereke látható.
A roncsolásmentes vizsgálattal a lapátbefogó hornyoknál fellépő feszültséggócokból kiinduló mikrorepedések
állapota mérhető fel – ez támpontot
ad a turbina lehetséges élettartamhosszabbításához.
szehangolásáról, illetve az eljárás szabványba vitelének feladatairól. A neutronos kísérleteket a világ legjelentősebb
neutronkutató intézetében (ILL -Grenoble), valamint az ELKH EK égisze alatt
működő Budapesti Neutron Centrumban (BNC) végzik. A BNC munkatársai
jelentős tapasztalattal rendelkeznek a
neutrondiﬀ rakciós feszültséganalízisben – ezért is kaptak meghívást az EU-s
projektbe.
A projektnek ugyancsak fontos célkitűzése e technikák pontosságának
és megbízhatóságának érvényesítése,
illetve elismertetése a már szélesebb
körben használt destruktív mérési technikákkal szemben – vagy esetleg ezekkel együtt alkalmazva komplementer
módszerként való bevezetése. További
feladat a mérések szabványosítására
irányuló protokollok és eljárások kidolgozása és végrehajtása, mind a szabványügyi testületekkel, mind az ipari
partnerekkel szoros együttműködésben
annak érdekében, hogy előmozdítsák
azok ipari elfogadását.
A hazai kutatócsoport tagjai: Markó
Márton (projektvezető), Káli György,
Rosta László, Szabolics Tamás, Szakál
Alex, Török Gyula. ¡
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Hepenix Kft. • hepenix.hu

Szerző: Bencze Áron

A roncsolásmentes anyagvizsgálat élvonalában
Stratégiai célkitűzéseinek, felkészült szakembergárdájának és a cég tudásbázisát képező,
egymásra épülő projektreferencia- és know-how elemek kiaknázásának köszönhetően
a HEPENIX Kft. nem egyszerűen követője, hanem élenjáró képviselője az Ipar 4.0 megoldások
integrálásával a roncsolásmentes anyagvizsgálat (Non-Destructive Evaluation; NDE) szakterületét egy új korszakba léptető folyamatnak – hangsúlyozta Petrik Márk ügyvezető igazgató.
A vállalat a napi szintű tevékenységek, köztük a Paksi Atomerőművel történő együttműködés
mellett jelenleg is több ilyen típusú fejlesztésen dolgozik.

A

HEPENIX 1991 óta nyújt felsőfokú mérnöki megoldásokat
a nukleáris szektor és az autóipar számára. Az egyetemi
spin-oﬀ ként indult vállalkozás életében
a kutatás-fejlesztési feladatok már a kezdetektől nagy hangsúlyt kaptak. Tulajdonosai, a BME Gépszerkezettani Intézetének
egykori oktatói alapvető célként azt tűzték ki, hogy – magasan képzett, kreatív és
szakértő mérnöki tudásbázisukra építve –
az ipar egyedi igényeire rugalmas és innovatív szolgáltatásokkal szállítsanak felsőfokú megoldásokat.
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Napjainkra a HEPENIX név mind a hazai piacon, mind külföldön ismertté vált.
Tóth József üzletfejlesztési igazgató szerint
sikerességük a többi között arra vezethető
vissza, hogy a nukleáris iparban megszokott minőségügyi és projektszigor, valamint
az autóipar naprakész és innovatív eszközigénye és módszertanai egymást erősítik
a vállalat működésében. Megrendelői viszszajelzések alapján a komplex feladatokat
sikerrel megvalósító vállalat projektvezetési
és minőségmenedzsment-eredményei bizalmat erősítően kimagaslóak. A HEPENIX
a magyarországi kapcsolatokon túl nemzet-

tudomány

közi szinten is minősített nukleáris beszállító,
és ugyanebben a minőségben kapcsolódnak a többi között a Bosch és a Continental
Automotive csoportokhoz globális szinten.
„Az Ipar 4.0 gyakorlati alkalmazása
az általunk fejlesztett és kiszállított berendezésekben már a 2000-es évek első évtize-

Hepenix Kft. • hepenix.hu

dében tetten érhető volt” – elevenítette fel
a kezdeteket Petrik Márk. Mint folytatta,
2004-ben a General Motorsnak szállított
egyedi anyagmozgató automata berendezések már képesek voltak operátorok jelenlétében is önállóan mozogni és dolgozni. A manipulátor képes volt érzékelni
az útjába kerülő tárgyakat és embereket,
és döntést hozott a továbbinduláshoz. „Az
akkori fejlesztésünk gyakorlatilag megfelelt
a mai kobotalkalmazások kezdeti megvalósításának” – vont párhuzamot az ügyvezető igazgató. Ezzel kapcsolatban még
arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy a HEPENIX
az akkori technológiához képest napjainkra
számottevő mértékben továbbfejlődött:
gyártósoraik és celláik szenzorozottsága a
világszínvonalú elvárásoknak megfelelően
magas szintű, berendezéseik hibaelhárítási, karbantartási és működtetési feladatait
pedig nagyban segíti egy, a vezérléshez
kapcsolódó belső adatbázis, mely egyrészt
felhívja a hibára a ﬁgyelmet, másrészt azt is
megmondja, hol és hogyan kell az elhárítás
érdekében beavatkozni. „A fejlesztés különlegességét a technikai oldala mellett a közérthetősége adja” – jegyezte meg Petrik
Márk, hozzátéve: operátori szinten képesek
utasításokat adni.
A HEPENIX egyik legnagyobb uniós
szintű eredményét az EUREKA-programban teljesített INTRO 4.0 pályázatban érte
el. A KIT Karlsruhe vezetésével megvalósuló fejlesztéshez a magyar vállalat a
SZTAKI-val együtt csatlakozott; a német
módszertanok és esettanulmányok vizsgálata alapján több hazai példát is készítettek.
Ezek közül is kiemelkedett a gesztusvezérelt kobotikai demo állomás, és a gyártásba
adott alkatrészek életútjának nyomon követésére alkalmas EMESE alkatrészkövetési
rendszer. Tóth József üzletfejlesztési igazgató elmondta, hogy a vállalat 2019 óta
egy HRC-CODE elnevezésű német–magyar
kutatás-fejlesztési projektben is szerepet
vállalt, ahol egy kollaboratív ember-robot
együttműködési konﬁgurátor elkészítésén
dolgoznak, melyben az egyedi vevői igényekre adott egyedi műszaki megvalósítás
körvonalazásával együtt egy előzetes kockázatelemzés is elkészül.
Petrik Márk ügyvezető igazgató kitekintésként kitért arra is, hogy az idén február
elején indult PREHUROCO projektben
már egy mixed reality támogatású szerelőállomás demonstrációja zajlik, ahol TRL6
szinten a termelékenység növelési lehető-
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ségeinek kutatására fókuszálnak. Mindez
azért időszerű, mert a kobotika elkezdett
kilépni a pusztán a lehetőségek és a biztonság kutatására-fejlesztésére irányuló korszakából. „A gyakorlatban mindez annyit tesz,
hogy eljutottunk odáig, ha a kobot kollégától teljesítményt várunk, fel kell ismernünk:
alkalmanként az ember van már az útjában a robotnak, és lehet, neki kell a robot
elől kitérnie” – utalt a kobotállomások termelékenységét növelő szemléletváltozásra
Petrik Márk. A fejlesztés nem laboratóriumi
keretek között, hanem releváns ipari területen zajlik.
Az Ipar 4.0 területén szerzett tapasztalatokat a vállalat a nukleáris iparban is egyre
hatékonyabban képes kamatoztatni. Korábbi referenciák bázisán – köztük csővezetékek külső roncsolásmentes anyagvizsgálatának kutatás-fejlesztési eredményeire,
mágneses mérőfej KMOP-támogatású fejlesztésére, valamint rendszeres mérnöki és
karbantartási szolgáltatások naprakész tapasztalataira építve – a HEPENIX nemzetközi,
a Fraunhofer IZFP vezetésével megvalósuló

NDE-projekt ipari partnereként kapott lehetőséget az együttműködésre. Az NDE 4.0

fogalom megjelenésével egy időben indított NOMAD projekt atomerőművi szerkezeti elemek öregedéskezelésével foglalkozik. A NOMAD eredmény egy hibrid
kombinációs eszköz, a projekt kiválasztott
NDE-módszerek szinergikus alkalmazásának lehetőségét kutatja különböző gyártású
és anyagminőségű nyomástartó reaktortartályok (RPV-k) területén, kitérve az anyagi
jellemzők helyi inhomogenitásaira.
A NOMAD konzorcium kilenc fontos
európai kutatási és ipari résztvevő projektközössége, a résztvevők mindegyike önállóan is foglalkozik az atomerőművek üzemeltetését és életciklustémáit érintő anyagvizsgálati tevékenységekkel. Tóth József üzletfejlesztési igazgató végezetül kiemelte: az
egyre nagyobb ﬁgyelmet kiváltó innovatív
NDE 4.0-s megoldások területén a HEPENIX
a világ élvonalába tartozik – így már Magyarországon is létezik olyan ipari megvalósító
partner, mely nem pusztán követi, hanem
alakítja ennek az új területnek a jövőképét. ¡

This project has received funding from the Euratom research and
training programme 2014-2018 under grant agreement № 755330.
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H- ION Kutató, Fejlesztő & Innovációs Kft. • hion.hu; semlab.hu

Egy anyaghiba mindent tönkretehet!
EISS Sigma FESEM elektronmikroszkópunk segítségével megbizonyosodhat arról, hogy egy új beszállító terméke 100 százalékban megfelel-e az elvárt minőségi követelményeknek. És csak
ha igen, akkor érdemes belevágni sok évre szóló szerződésekbe,
tömeggyártásokba. Egy ilyen vizsgálat költsége ugyanis rendkívül
elenyésző ahhoz képest, hogy hosszú távon mennyi bajt, pénzt
és bosszúságot spórolhatunk meg, mielőtt tömeggyártásra adjuk
a fejünket egy kétes minőségű félkész vagy késztermék esetében.
Szolgáltatásunkról és árainkról semlab.hu oldalunkon tájékozódhatnak az érdeklődők. Egyénre szabott ajánlatra is lehetőség van.

Z

Mitől más, mitől több
ez a Székesfehérváron üzembe helyezett
új FESEM elektronmikroszkóp, mint más
hasonló, Magyarországon elérhető berendezés?

Itthon az elektronmikroszkópok többsége hagyományos volfrámkatódos, ahol a képalkotás minősége limitált. Ráadásul az elérhető
FESEM-készülékek szinte kizárólag akadémiai szférában működő
intézmények tulajdonában vannak, és jellemzően leterheltek. Ám
mi – versenyszférában működő cégként – jobban tudunk alkalmazkodni a megrendelői igényekhez.
A H-ION mely vállalatokat tekinti célcsoportnak, amelyek
szolgáltatást igényelnek?

Elsősorban gyártócégekre számítunk. Segítséget nyújtunk minőség-ellenőrzésben (alapanyag, közti és végtermék), valamint gyártás során felmerülő hibák felderítésében egyaránt. Gyorsan reagálunk a felmerülő igényekre, akár még aznap elvégezzük a kért
vizsgálatokat. A minősítésben segítségünkre van a mikroszkópunkba épített EDAX elemanalizátor, amellyel percek alatt információhoz jutunk a minta összetételéről. Ez nemcsak a minősítésben, de a hibaanalízisben is fontos.
Ezen túlmenően kémia üzletágunk ﬂow, vagyis áramlásos kémiai berendezések fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. ¡
termeléstervezés, mesterséges intelligencia

Gyártás a jár vány után
Monostori László, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat SZTAKI igazgatója és Váncza József, a SZTAKI
Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratóriumának vezetője arra kereste a választ, hogy miben
lesz más a gyártás a járvány utáni világban.

A

z ASTM International szervezet weboldalán megjelent publikáció szerint olyan vállalkozások, amelyek több különböző termék gyártására
rendezkednek be, nagyobb eséllyel vészelik át az új, megváltozott körülményeket, mint azok a cégek, amelyek csupán néhány – jól kiválasztott,
gazdaságosan gyártható – terméktípusra állnak rá. A szerzők szerint a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a termeléstervezési és -irányítási el-
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járásokra, e területek hatékonyságán is sokat javíthat
a mesterséges intelligencia alkalmazása. Ugyanakkor
fontos kiemelni, hogy a kizárólag proﬁtorientált gondolkodást a feleknek maguk mögött kell hagyniuk, hiszen az átállás fejlesztéseket igényel. A hatékonyságot
fokozhatják az ember-gép együttműködést támogató
gyártórendszerek, amelyeket a mesterséges intelligencia tehet „okosabbá”.
A szakemberek az ajánlások mellett kérdéseket is
megfogalmaznak. Ezek egyike, hogy a járvány valóban
a gyártás deglobalizációjához vezet-e, mert ha igen, az is
hatással lesz a termelő iparágakra? A másik, hogy a mostani válság ösztönzi-e a kooperáció erősödését vagy új
formáinak a kialakulását, ami egyben a fenntartható
gyártás lényegi előfeltétele? Ugyanilyen fontos felvetés,
hogy a világ kormányai támogatják-e majd az újfajta
gyártási eljárások hatékony elterjedését? ¡

tudomány, inno -tér

szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, magyar know-how

Hazánkban készül Európa
első csuklós hidrogénbusza
A kormány bejelentésének értelmében 2022-től csak elektromos buszok
beszerzésére nyerhető majd el támogatás a 25 ezresnél nagyobb településeken, ennek következtében a járműállomány a klímavédelem jegyében még korszerűbbé válhat néhány éven belül.

Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben kiemelt szerepe van a közlekedészöldítési programnak: az alacsony
és nulla kibocsátású járművek, elsősorban elektromos
meghajtású buszok forgalomba állítását a 25 ezer főnél
nagyobb lélekszámú települések közösségi közlekedésében 36 milliárd forinttal támogatja a kormány a nemzeti buszstratégia keretében. A támogatási intenzitás mértéke a kiváltani tervezett autó-

Az elektromos buszok terén Magyarország jelenleg nemzetközi
szinten rosszul áll, ugyanakkor a klímaegyezményben rögzített
szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez elengedhetetlen a tömegközlekedés radikális átalakítása.
Egyre több városban írnak ki tendereket az elektromos autóbuszok beszerzésére. A közelmúltban Paks, Pécs, Tatabánya és Salgótarján is szerzett be korszerű járműveket, ám ezek száma még
mindig elhanyagolható, ha a hazánkban forgalomban lévő mind
a 8500 buszt le szeretnénk cserélni.
Itthon jelenleg a Goldi Mobility Kft.-nél készülnek hazai forgalmazásra magyar know-how-val és összeszereléssel elektromos
autóbuszok, és legkésőbb augusztusig elkészül az első csuklós
hidrogénbuszuk is. Céljuk, hogy a közeljövőben még több magyar
partnerrel működjenek együtt, ezért folyamatosan keresik a kapcsolatot a honi beszállítókkal.
A várhatóan áprilisban piacra kerülő GOLDiON E9 (8,5 méteres), valamint GOLDiON E12 (12 méteres) elektromos buszukat
szingapúri mérnökökkel közösen fejlesztették, így hazánkban
egyedülálló módon részben magyar a know-how és az összeszerelés is. Európában pedig első lesz az a 18 méter hosszú csuklós
hidrogénbusz, a GOLDiON H18, amelyik várhatóan július-augusztusban gurulhat majd ki a műhelyből.

buszok normájához igazodik, 50 százalékos maximális támogatási
szintig. A program célja elsődlegesen a szennyező buszok mielőbbi
kivonása a forgalomból, ezzel a városi életminőség javítása.
Hazánkban megközelítőleg 8500 autóbusz vesz részt a teljes, helyi és helyközi közösségi közlekedésben. Általános cél, hogy ez a járműállomány a lehető legkorszerűbb buszokból álljon, a ﬂotta átlagéletkora pedig a jelenlegi 14,7 évről mintegy 10 évre csökkenjen.

A vállalat 300 ezer kilométerig és négy évig garanciát nyújt
díjmentes szervizzel, ebbe beletartozik az ingyenes szervizdíj és
a díjmentes kopóalkatrész-csere a fékbetéttől az ablaktörlő gumiig
– a gumiabroncsokon kívül. Az elektromos buszok mind paramétereikben, mind pedig teljesítményben és minőségben magas
színvonalat képviselnek a piacon, és az ár-érték arányt illetően is
az élmezőnyben vannak. ¡

A
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Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala • sztnh.gov.hu

Szerző: Bencze Áron • Fotó: Vékony Zsolt

125 éves az SZTNH

Esernyő nyelével egybeépített sörtartó és cipősarokba épített
hűtőberendezés – két kiragadott példa a magyar szürkeállomány szabadalmai közül. Pomázi Gyulával, az idén 125 éves
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) elnökével a szemléletformálás fontosságáról és a szellemi tulajdon
kézzelfogható előnyeiről beszélgettünk.

– A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala egy
kivételes elődöket felvonultató és komoly
szakmaiságot képviselő hivatal képét hordozza, és ezt az üzenetet szeretnénk erősíteni a következő évtizedekben is. Nemzetközi szinten is különlegesnek számít, hogy
egy innovációval foglalkozó intézmény
125 éves hagyományokkal rendelkezik. Éppen ezért a magyar szakemberek elfogadottsága és megítélése kifejezetten erős, ráadásul a genﬁ székhelyű World Intellectual
Property Oﬃce (WIPO) Bogsch Árpádnak
köszönhetően lett az ENSZ szakosított szervezete. Mi azonban nem merengeni szeretnénk a dicsőséges múlton, hanem a jubileumot arra használnánk, hogy megszólítsuk
a hazai kutatás-fejlesztés és innovációs élet
szereplőit, és még inkább tudatosítsuk bennük azt a tézist, mely szerint a szellemi tulajdon hatékony felhasználásával valódi értéket lehet előállítani.
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Fotó: Földházi Árpád

Magyarország legrégebbi, innovációval foglalkozó hivatala, az SZTNH idén
125 éves. Mit jelent a hivatal számára
ez a jubileum? És milyen súlya van ennek nemzetközi téren?

Pomázi Gyula
Hogyan ünneplik meg az évfordulót?

– Március 1-jén tartottuk születésnapi rendezvényünket, melyre a hazai döntéshozók
és szakértők mellett nemzetközi szövetségek és szervezetek vezetőit kértük fel, hogy
felszólalásaikban méltassák a jubileum jelentőségét. Emellett számos eseménnyel,
szakmai webinárral, workshoppal készü-
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lünk, melyek az év első felében online térben lesznek elérhetőek, a nyártól pedig
– reményeink szerint – hibrid vagy oﬄine
formában. Olyan szemléletformáló programokat is szeretnénk elindítani, melyekkel
a ﬁatalabb korosztályt is meg tudjuk szólítani, de nagyobb szerepet szánunk a jövőben a Magyar Találmányok Házának vagy
a Szabadalmi Múzeumnak is. Alapvető
célunk minél szélesebb körben bemutatni
a magyar szellemi szabadalmakat.
Ha már említette ezt a szándékot: 1896
óta biztosan előfordult néhány nagyon
egyedi szabadalmi megkeresés. Említene néhány példát?

– A hivatal mintegy 230 ezer szabadalmat tart nyilván, jelenleg 50 ezer környékén van a hatályos (húsz év az elévülési
idő – a szerk.) oltalmak száma, és valóban
akadnak érdekességeink. Az esernyő nyelével egybeépített sörtartó például a hosszú
várakozási időt próbálta meg kellemesebbé tenni a buszmegállókban, míg a cipősarokba épített, elemmel működtethető
hűtőberendezés a kánikula idején jelent-

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala • sztnh.gov.hu

het megváltást az izzadékonyaknak. Az eleganciát pedig minden esetben szem előtt
tartók számára tudunk ajánlani öltönyfürdőruhát is. De hogy egy valóban hasznos
példát is említsek: a magyar találmányok
között tartják számon az ejtőernyőt is.
Az elmúlt 125 év folyamatos kihívás elé
állította a hivatalt, hiszen időről időre
új nevet kapott, emellett bővült és változott a portfóliója is. Hogyan tudott
a legújabb kihívásoknak megfelelni az
intézmény?

– A hivatal mindig az adott kor innovációhasznosításához kapcsolódó legfontosabb
szolgáltatásokra helyezte a hangsúlyt, és

– Mindenki számára azt szoktuk ajánlani,
hogy első lépésként szerezzenek oltalmat
a saját ötletükre, innovációjukra. Magyarországon tízezernél több vállalkozás foglalkozik aktívan az általa megszerzett szellemi
tulajdonjogokkal, de ez a hazai gazdasági
társaságok alig három százaléka. A magyarok az üzleti hasznosítási stratégia megalkotásában nem túl erősek. Abban kellene
fejlődniük, hogy miként tudnak saját ötletből összerakni egy olyan saját terméket,
amelyet végül a piacon is képesek lehetnek
értékesíteni. És ami a legfontosabb: túl kell
lépnünk azon a gondolkodáson, hogy csak
a termék gyártásában látjuk a siker kulcsát.
A világ egyre inkább a jogok értékesítésére

adhatja, a jogérvényesítés pedig a hamisítások ellen véd, ilyen esetekben kártérítések
is indíthatók.
A hírekben egyre többet találkozunk
mesterséges intelligencia (MI) által
készített festményekkel vagy zeneművekkel. Az MI is rendelkezhet ilyen típusú joggal?

– Rendkívül komoly vita övezi ezt a kérdést, hiszen ahogy haladunk előre az időben, egyre jelentősebb eredmények köthetők a mesterséges intelligenciához.
Az alapfelállás szerint azonban egyelőre
kizárólag élő személy vagy személyek csoportja tulajdonolhat ilyen jogokat, így

A 100 éves lajstromkönyvek ma is
érvényes védjegyeket rejtenek.

például egy big data rendszerre épülő új
technológiának a létrehozása nem az MIhez, hanem az azt létrehozókhoz köthető.
Egy biztos, ezt a polémiát nem mi fogjuk
eldönteni, azonban az SZTNH mindent
megtesz azért, hogy a hazai jogrend keretét a legmodernebb szabályozási környezethez igazítsuk.
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ennek megfelelően folyamatosan változott
a küldetése is. Kezdetben még Találmányi
Hivatalként ismerték, később Szabadalmi
Hivatal lett a neve, ekkor elsősorban a szabadalmak oltalmazása volt a szervezet fő
tevékenysége, míg ma már a két szellemi
tulajdonjogi ág mellett kutatás-fejlesztési
minősítéssel és szemléletformálással is foglalkozunk. De emellett hozzánk tartoznak
a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogalkotási és jogharmonizációs feladatok is.
A világon szinte sehol sem kérdés,
hogy a magyar szürkeállomány igazán
kivételes. Az üzletté válás folyamata
azonban sok esetben akadozik. Miért?

koncentrál, a hasznosítási, a termelési, a kereskedelmi vagy éppen a gyártási jogokéra.
Milyen konkrét előnyök származnak
a szellemi tulajdon védelméből?

– Napjainkban egy cég életében elengedhetetlennek számít egy-egy oltalom vagy szabadalom. Azok a startupok, melyek nem
rendelkeznek ilyesmivel, érzékelhetően kisebb üzleti értéket képviselnek a piacon.
Mindez nem véletlen: az oltalom elsődlegesen monopolhelyzetet teremt az adott ötletnél. Ha valaki ezt megszerzi és fenntartja
a jogait, akkor annak a hasznosításával kizárólag ő rendelkezik. Ez komoly gazdasági
előnyt eredményez, ráadásul ezt a jogot el is

innováció

Milyen lehetőségeket biztosít a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal és az SZTNH által közösen kiírt iparjogvédelmi pályázat?

– Az új köntösbe öltöztetett korábbi pályázatunk ismételt kiírásával számos terhet szeretnénk levenni az iparjogvédelmet
megszerezni kívánók válláról. Az elnyerhető források egyebek között a hazai adminisztrációs költségek elszámolására, ügyvivők megbízására, szakértők bevonására
és a nemzetközi piacra lépéshez szükséges
oltalmak megszerzésére is fordíthatók. Ez
egy olyan, 100 százalékos intenzitással működő, 200 millió forint keretösszegű pályázat, amelyben nagyságrendileg 100 ezer
forinttól 7,5 millió forintig lehet támogatáshoz jutni. ¡
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angiográfia, kinetikus képalkotás • társadalmi, gazdasági hasznosság

Forradalmasítja az érrendszer vizsgálatát
a magyar találmány

H

azánkban körülbelül 500 ezer embert érintenek az érrendszerrel kapcsolatos elváltozások (pl. érszűkület, érelmeszesedés),
amelyek angiográﬁás vizsgálattal mutathatók ki. A Semmelweis
Egyetemről (SOTE) indult start-up cég, a Kinepict találmánya ezt
a hagyományos, kontrasztanyag beadása mellett végzett képalkotó
vizsgálatot forradalmasítja.
A technológiának köszönhetően egy szoftver segítségével jelentősen javul a képminőség, miközben a klinikai vizsgálatok szerint
70 százalékkal kevesebb röntgensugár-terhelés éri a pácienst és
a személyzetet, emellett 50 százalékkal kisebb mennyiségű kontrasztanyag beadására van szükség az eljáráshoz, amely szintén a beteget érő terhelést csökkenti.

Forrás: SOTE/Kovács Attila

Kisebb röntgenterheléssel és kevesebb kontrasztanyag-használattal az eddiginél jobb
minőségű képet ad az érrendszer állapotáról
az az eszköz, amelyet a Semmelweis Egyetemről indult start-up cég fejlesztett ki.
Az erekről készült röntgenfelvételek képét 30-40 éve változatlan módon dolgozzák fel, ezt helyezi teljesen más alapokra az új
szoftver, amely a képek matematikai kiértékelését változtatja
meg. A technológia a kinetikus képalkotás elvére épülve több
röntgenkép egymás utáni sorozatából származó adatgyűjtésből
és elemzésből áll. Az új képfeldolgozási technológia elnevezése
digitális variancia angiográﬁa (DVA), segítségével az eddigieknél
több információ nyerhető ki a röntgensugarat felhasználó vizsgálatokból. A Kinepict szoftver, mint orvosi eszköz, európai és
amerikai engedéllyel is rendelkezik. A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán már napi szinten alkalmazzák. ¡

Küszöbön a Horizont Európa
Áprilistól érhető majd el az Európai Unió minden eddiginél nagyobb, 95,5 milliárd eurós keretösszegű Horizont
Európa programja, amely már idén is jelentős forrásokkal támogatja a hazai kutatásokat és innovációt.

A

Horizont Európa a legnagyobb költségvetésű közvetlen irányítású uniós
program, az előző hétéves ciklus Horizont 2020 (H2020) keretprogramjának
szerves folytatása. A korábbi pénzügyi
időszak forrásaiból a hazai szervezetek
1400 nyertes pályázat útján eddig mintegy 350 millió euró támogatáshoz jutottak, ami a H2020 teljes keretösszegének
0,6 százalékát teszi ki.
A kormány célja, hogy 2027-re Magyarország a közvetlenül pályázható uniós forrásokból a lakosságával arányos mértékben, 2,18 százalékkal részesedjen. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyebek között ennek érdekében alakítja ki
az egyetemek köré szerveződő nagy tudás-
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központokat és a kiemelt témákra szakosodó nemzeti laboratóriumokat. A keretprogram prioritási területeit tükröző, a
hazai tudományos és technológiai kiválóságot egyesítő konzorciumok jobb eséllyel
indulhatnak majd a program pályázatain.
A Horizont Európa számos új elemmel
bővül, ezek közül kiemelhetők a szektorokon átívelő együttműködéseket ösztönző
klaszterprogramok, a legfontosabb társadalmi kihívásokat célzó missziók vagy az uniós,
tagállami és ipari társﬁnanszírozással megvalósuló stratégiai kezdeményezések. A hamarosan induló új felhívások fontos elvárásként kezelik az elnyert támogatások közvetlenül érzékelhető társadalmi vagy gazdasági
hasznosságát.

inno -tér

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal februárban indított webináriumain osztották meg a résztvevőkkel
a legfrissebb információkat: a program újdonságait, a részvételi szabályokat, a tervezett pályázati felhívások tartalmát.
„A kutatás-fejlesztési és innovációs ráfordítások összege évek óta folyamatosan
emelkedik, 2019-ben már 703 milliárd forintot ért el. A minden eddigi értéket meghaladó
tavalyelőtti forrásmennyiség több mint kétszerese a 2010-es költéseknek. Az elmúlt esztendőben a központi költségvetésből a korábbi 133 milliárd forinthoz képest 43 milliárd forinttal több jutott innovációra és
kutatás-fejlesztésre” – fogalmazott Bódis
József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és
szakképzésért felelős államtitkára a tárca
közleményében. ¡

öntvényigény, munkaerőhiány, automatizálás, szakemberképzés

Szerző: Hor váth Dániel

Az öntészet a fémipar
leginnovatívabb területe
Az olvadásig hevített fémek formába öntése egyike a legősibb fémipari műveleteknek.
Viaszöntésre utaló maradványokra már 6000 évvel ezelőtt létező kultúrák lelőhelyein is
bukkantak. A fémöntés egyúttal egyike a legidőtállóbb ipari technológiáknak, hiszen
mind a mai napig központi helyet foglal el a fémeket alkalmazó iparágakban. Azt hihetnénk, hogy jelentősége csökken, ám ennek éppen az ellenkezője igaz. A járműiparban
zajló paradigmaváltás miatt az öntvény igény folyamatosan növekszik. Nem az ipar
innovációigénye a fő probléma tehát ezen a területen, hanem a szélvészsebességű fejlesztések megkövetelte, egyre kifinomultabb képzésben részesülő szakemberek biztosítása, mondja Varga László, a Miskolci Egyetem Öntészeti Intézetének igazgatója.

A

z öntöde szó hallatán leginkább az első ipari forradalmat uraló hatalmas kohászati üzemek, füst, forróság,
piszok és egészségtelen munkakörülmények juthatnak
eszünkbe. A kifejezésből képzett öntöttvas és általában a kohászati iparághoz kapcsolódó hagyományos termékek
pedig korántsem az innovációra, sokkal inkább az idejétmúlt,
19–20. századi iparra engednek következtetni. E kétségtelenül élő
előítélet igen káros, hiszen miatta az öntészet úgy küzd krónikus
munkaerőhiánnyal, hogy közben a valós igény a legmodernebb
öntött fémalkatrészekre folyamatosan nő.

„Ez olyan erősen az emberekbe ivódott sztereotípia, hogy sajnos
az elmúlt 20-30 évben sem tudtuk kinőni mindazt, ami a rendszerváltás előtt rakódott le a fejünkben az öntészetről, illetve a kohászat
egészéről – állítja Varga László. – Holott a szakma nagyon nagy
átalakuláson ment át az elmúlt évtizedekben. Az átalakulás talán
leglátványosabb velejárója, hogy az öntödék ma már elsősorban
az autóiparhoz kötődnek.”
A fejlett országokban az öntészeten belül igencsak megnövekedett a könnyűfémöntészet (ezen belül is az alumíniumöntés)
aránya a hagyományos vasalapú öntészet rovására. Az alumíniu-
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mot manapság alapvetően két technológiával öntik: nyomással
vagy gravitációs úton. Az új és innovatív öntészeti technológiák
teszik lehetővé az olyan modern autóipari alkatrészek előállítását, amelyek megfelelnek az egyre szigorúbb minőségi követelményeknek is.
Azt az intézetigazgató sem állítja, hogy a mai öntödékben patikatisztaság van, de az a laikus, aki a múlt század közepének nehézipara alapján képzeli el a mai öntödét, ugyancsak meglepődne
a látványtól. Ezzel párhuzamosan a dolgozók munkakörülményei
is javultak. Ezt a megváltozott világ igényei kényszerítették ki,
hiszen ma már elképzelhetetlen, hogy súlyosan egészségkárosító
környezetben dolgozzanak. De az öntészet az egyéb kohászati
technológiák közül is kiemelkedik a területen folyó innováció tempójával. Ennek oka pedig az, hogy a modern ipar igényeihez az öntés sokkal dinamikusabban képes alkalmazkodni.
„Bár az egyszerűbb fémtárgyakat esetenként többféle technológiával is elő lehet állítani, egyre több olyan alkatrész iránti igény
jelenik meg az iparban, amelyeket kizárólag öntéssel, illetve bizonyos esetekben 3D-s nyomtatással lehet elkészíteni – mondja Varga
László. – Korábban jellemzően akkor nyúltunk az öntészethez,
amikor olyan tárgyat kellett előállítanunk, amely túl komplex volt
ahhoz, hogy a hagyományos technológiákkal, például kovácsolással vagy egyéb megmunkálással le lehetett volna gyártani.”
A fémipar fókusza tehát határozottan az öntészet irányába tolódik el, eközben azonban maga az öntészet is változik, és az intézetigazgató szerint a következő évtizedekben ez a változás csak
gyorsulni fog. Két globális trend érzékelhető ezen a területen:
a beszállítói lánc egyszerűsítése, illetve a komplex alkatrészek egy
darabból történő öntésének a terjedése. Utóbbi azt jelenti, hogy
azokat a bonyolult felépítésű alkatrészeket, amelyeket korábban
több alkatrészből kellett felépíteni (és hegesztéssel, csavarozással
vagy egyéb módon összeilleszteni), manapság már igyekeznek egy
darabból kiönteni.

E trend eredményeképpen látványosan nő az öntött alkatrészek mérete. Ma már nem ritka, hogy egészen nagy karosszériavagy tartóelemeket, illetve az elektromos autózásban megkerülhetetlen akkumulátorházakat egy darabban öntik ki. A nagyobb
öntött termékek iránti igényhez alkalmazkodnia kellett az öntészeti technológiának is. Ez a változás nem pusztán azt jelenti, hogy
a gépek mérete is nő, hanem az öntési eljárás is változik: a hangsúly
a nyomásos öntészeti módszerekre tevődik át.
„Ezek a nagy gépek nagyobb szerszámokat igényelnek, és teljesen új kihívások elé állítják az iparág összes fejlesztőjét. Ezzel párhuzamosan a szerszámok és a berendezések beruházási költségei is
megnőttek – magyarázza az intézetigazgató. – A következő kihívást
az elektromos autózás terjedésének gyorsulása hozza majd magával. Emiatt az autókban felhasznált könnyűfémöntvények tömegaránya nőni fog. Az iparági előrejelzések szerint az alumíniumöntvények tömegaránya az elektromos autókban akár a duplája is
lehet a hagyományos (robbanómotoros) autókban megszokotthoz
képest. Ennek oka a hibrid, illetve a teljesen elektromos hajtáshoz
szükséges alkatrészek tárolási és rögzítési igényében keresendő.”
Öntéssel – kis túlzással – bármilyen alakú tárgyakat létre lehet hozni, olyanokat is, amelyek más technológiákkal megvalósíthatatlanok lennének. Más esetekben az így előállított alkatrész ugyan legyártható lenne más eljárással is, de annak közel
sem lennének olyan jó statikai és szerkezeti tulajdonságai, mint
az illesztésmentesen, egy összefüggő darabból álló öntvénynek.
Eközben, ahogy minden iparterületen, az öntészetben is tör
előre az automatizálás, a robotizálás és a mechatronika, aminek
egyik mozgatórugója a munkaerőhiány. Vagyis itt nem arról van
szó – a közkeletű félelmekkel ellentétben –, hogy a robotok elveszik az ember munkáját, hanem a robotok azt a munkát végzik el,
amire nem találni embert.
Az autóiparnak köszönhetően az öntészet nemcsak meghatározó iparág marad, de a szakember szerint jelentős fejlődés előtt
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áll. A komplexebb alkatrészek nemcsak nagyobb és bonyolultabb
gépeket igényelnek, de ennek megfelelően összetettebb szaktudást is szükségessé tesznek. Igaz ez a felsőfokú végzettséggel rendelkező fejlesztőkre és mérnökökre, valamint a gépeket működtető középszintű szakképzettséget szerző dolgozókra egyaránt.
„Az ipar igényei folyamatosan nőni fognak, és ez egyre nagyobb
terhet ró a szakképzésre és a felsőoktatásra. Bármilyen furcsa is ez
– jegyzi meg Varga László –, nem az új, nagyobb gépek telepítése,
illetve az ezekhez szükséges beruházás a legnehezebb feladat, hanem a szakemberigény teljesítése. A szakemberképzés és -átképzés
lassú, több évet igénylő folyamat, még akkor is, ha van elegendő
jelölt, akik készek és alkalmasak a jövőbeli munkakörhöz szükséges szakismeretek elsajátítására. A szakképzésen belül is különösen
súlyos problémát fog jelenteni a gyakorlati képzés. Ehhez ugyanis hasonlóan nagy, összetett és drága gépekre van szükség, vagyis
a képzés költségei is jelentősen emelkedni fognak. A rendszerváltást
követően Magyarországon a középfokú öntödei szakképzés szinte
lenullázódott. Erre jó darabig nem is fordítottak ﬁgyelmet, és csak
az utóbbi évtizedben kezdtük újjáépíteni a középfokú képzést, kisebb-nagyobb sikerrel – folytatja Varga László. – Nem tudunk jelenleg annyi embert képezni középfokon, mint amennyire szükség
lenne az öntödékben. A felsőfokú képzés kicsit jobb helyzetben van.
Ennek megmaradtak az alapjai, és hét évvel ezelőtt a hazai öntőipar összefogásának köszönhetően létrejött az a támogatói bázis,
amelyre támaszkodva az öntőmérnökképzés megújult.”
Vagyis a felsőfokú öntészeti képzés helyzete nagy vonalakban
stabilizálódott, és a felsőoktatás jelenleg képes biztosítani azt
a szakembergárdát, amely kielégíti a piac igényeit, de folyamatosan
fejlődni kell, hogy e pozíció ne vesszen el a jövőben sem. Az intézetigazgató szerint legfőképpen a modern gépeken végzett gyakorlatok lehetőségét kell növelni, mert enélkül nem lehetséges a versenyképes szaktudás átadása. Az öntészetben továbbra is mérnökhiány

van, ennek mértéke azonban nem olyan nagy, hogy ez okozza a fő
problémát. A középfokú képzettséggel rendelkező műszakvezetők,
technikusok sokkal jobban hiányoznak az iparágból.
Mindezt tovább nehezíti az erőteljes generációváltás, ugyanis
a tapasztalt szakemberek jelentős hányada a következő évtizedben nyugdíjba fog menni. Így most fogjuk megérezni annak a hatását, hogy az elmúlt évtizedekben nem fordítottunk elég ﬁgyelmet
a középfokú szakképzésre. A szakemberbázis megújítása a jelenlegi körülmények között csak részben sikerülhet. A hamarosan súlyosbodó szakemberhiányt Varga László szerint főként átképzéssel
és továbbképzéssel lehet majd kezelni.
„Tavaly drasztikus volt a felsőoktatásba jelentkezők számának
visszaesése. Ha ez a trend nem változik, az komoly kihívás elé állítja
majd az egész felsőoktatást, és ezen belül a műszaki felsőoktatás
helyzete még sokkal súlyosabb lesz. A mai ﬁatalok számára nagyon
sok lehetőség adott a továbbtanulás terén. A műszaki terület nem
a legnépszerűbb a körükben, de a fémipar még a műszaki tudományokon belül is a kevésbé népszerű szegmensek között van” – állapítja meg az intézetigazgató.
Hasonló a probléma a középiskolai pályaválasztásban. Ezen
a ponton még nagyon jelentős a szülők hatása, bár természetesen ez az egyetemi pályaválasztásra is érvényes. A középiskolai
pályaválasztásnál szinte egyeduralkodó trend, hogy a gyereküket
gimnáziumba küldik a szüleik azzal, hogy négy év múlva majd
egyetemen fog továbbtanulni. Varga László szerint ez a szemlélet
számottevően csökkentette a magas szintű középfokú műszaki
képzésre jelentkezők számát, és a műszaki szakgimnáziumokba,
szakiskolákba gyakran csak azért jelentkeznek diákok, mert csak
ott maradt számukra hely. Mindezek miatt csökken a műszaki
területek bázisa – mind létszámában, mind minőségében. Az intézetvezető ugyanakkor hangsúlyozza, hogy szerencsére léteznek
az országban kimagaslóan jó szakképző központok is. ¡

innováció

2021. március

innotéka
inn

25

Knorr-Bremse Budapest • knorr-bremse.hu
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Az öntvények terén
nincs megállás
A legutóbb, közel négy éve készített interjúban
Halász Béla, a Knorr-Bremse Budapest műszaki
szakértői csoportjának vezetője az öntvények
szerepét mutatta be a vállalatnál. Most a magyarországi járműgyártás egyik zászlóshajójánál arról
beszélt, milyen tevékenységek zajlanak a cégnél
az öntvények terén.
Mik az aktualitások, újdonságok a vállalatuknál?
– Annak ellenére, hogy az elmúlt időszak hozott egyfajta bezártságot a mi életünkben is, szerencsére sok újdonságról is beszámolhatok. A többi között az additív gyártástechnológia előnyeit
az öntvényeknél mi is kihasználjuk. Ilyen például, hogy egyelőre
kis darabszámú és bonyolultságú – mag nélküli – alkatrészeknél a mintalapbetéteket sok esetben házon belül nyomtatjuk
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Halászz Béla

műanyagból. Ezeket a betéteket adaptálják a mintalapba a beszállítóknál. Ezzel az átfutási időt jelentősen csökkentettük,
és a felszerszámozási költség sem tett ki annyit, mint ha egy
komplett mintalap-garnitúrát kellett volna rendelni. A másik
újdonság, hogy prototípusoknál homokformát nyomtattatunk,
és majd az kerül leöntésre. Ez ugyan nem olcsó, de még mindig
kedvezőbb, mint ha egy bonyolultabb geometria – magintenzív,
nagyobb alkatrész különböző falvastagságokkal – szériagyártásba vitelénél derül ki, hogy az elvárt minőség előállítása nehézségekbe ütközik. Így még van mód, hogy akár a geometrián,
akár a tervezett gyártástechnológián optimalizálni lehessen.
Végül, de nem utolsósorban, 2020-ban véglegesen lezártuk a
3D-s fémnyomtatónk üzembe helyezését, ami nemcsak egy új
gyár tástechnológia – gyártási paraméterek megnövekedett
réteg vastagsággal – fejlesztését, hanem a minőségbiztosítási
rendszer felépítését is magában foglalta.

Mik a tapasztalataik a 3D-s fémnyomtatott termékekkel? Lehet ez a technológia konkurenciája az öntészetnek?
– Igen, de bizonyos darabszámi korlátokkal. Mi eddig alumínium alkatrészeket állítottunk elő, és a műszaki paramétereket illetően nem rosszabbak a nyomtatott alkatrészek az
öntötteknél. Szakítószilárdságban, nyúlásban sokkal jobb
értékeket, folyáshatár tekintetében hasonlót kaptunk, mint
az öntött és hőkezelt alumíniumnál (AlSi10Mg). Gazdaságilag pedig kis darabszámig anyagilag is megéri alkalmazni ezt
a technológiát, hiszen olcsóbb, mint beruházni egy szerszámgarnitúrába. Ami az időbeni átfutást illeti, egy-egy ilyen termék előállítása lényegesen gyorsabb, hiszen egy 3D-s modell
létrehozása után 1-2 héttel már kézbe vehetjük a jó darabot.
Ez az idő a hagyományos öntészetnél jó esetben is 10-12 hét.
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Nyúlás A (%)

Szakítószilárdság, folyáshatár (MPA)

Mechanikai tulajdonságok

A szimulált és álló helyzetben leöntött betéttartó alkatrészek
tuskós fékegységek betéttartója, ahol az öntési helyzet elforgatása – a mag, a hűtővasak és a tápfejek számának csökkentésével – nemcsak megtakarítást hozott, hanem egy stabilabb gyártási folyamatot is eredményezett.
Emellett részt veszünk olyan minőségi problémák megoldásában, ahol szükség van a szakmai tapasztalatunkra, tudásunkra. Tavaly kerestek meg a kollégák, hogy egy bronz szelepház készre szerelt állapotban nyomáspróbán szivárog. A hibás
alkatrészeket kiszereltük, majd penetrációs repedésvizsgálattal megvizsgáltuk. A hibahelyet sikerült egyértelműen azonosítani – az összes kiesett alkatrésznél ugyanarra a részre koncentrálódott. Ezután az alkatrészekből kitörtünk egy darabot,
hogy a töretfelületet megvizsgálhassuk. Mikroszkópfelvétel
alatt anyagfolytonossági hiány, úgynevezett hidegfolyás volt
látható, ami terhelés – összeszerelés, nyomatékra húzás – hatására megrepedt. A beszállítóval történt egyeztetés során kiderült, hogy a hibás rész a felső formafélben található, és a beömlőtől legtávolabb eső rész. A hibát egy légző-túlfolyó felhelyezésével ezek után könnyen meg lehetett szüntetni, hiszen
az olvadéknak az része, amely már a formatöltés során – és az
esetlegesen fellépő áramlási turbulenciák hatására – képződött
hártyát is magába zárta, ki tudott kerülni a formából.

Minták

A nyomtatott és az öntött-hőkezelt AlSi10Mg
mechanikai tulajdonságainak összehasonlítása

Gyártási költség

Gyártási technológiák költség-összehasonlítása

Gyártási darabszám

A fémnyomtatás és az öntészeti költségek
összehasonlítása a darabszám függvényében

Milyen egyéb projektekkel foglalkoznak még?
– A költségmegtakarítási projektjeinken továbbra is dolgozunk. A főbb termékcsaládoknál az eddig bevett gyakorlatokat, rutinokat vizsgáljuk felül. Az ilyen munka során gyakran
merülnek fel új gondolatok, melyek megvalósításához sok esetben geometria (dizájn) módosítás, azaz a mérnökséggel szoros
együttműködés szükséges. Erre nagyon jó példa az úgynevezett

Mik a terveik a közeljövőben?
– A 3D-s fémnyomtatás terén szeretnénk acélt is előállítani,
illetve szeretnénk megvizsgálni, hogy egyéb anyagok nyomtatása terén (elasztomerek, például gumi) milyen lehetőségeket
kínál a piac jelenleg. Az öntészeti költségoptimalizálási projekteket is természetesen folytatni szeretnénk, immáron a vasöntvények helyett az alumínium alkatrészekre fókuszálva. ¡

A penetrált alkatrész és a töretfelület mikroszkópi képe a hideghegedéssel
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A kreatív munkaerő anyagi
motiválása – tapasztalatok
és tanulságok (2. rész)

Előző cikkünkben – amely az Innotéka 2020. novemberi számában jelent meg –
a feltalálók díjazására vonatkozó magyar és külföldi jogszabályozást és a munkavállalói találmányi díjazás gyakorlatát ismertettük. Ezúttal arra vállalkozunk, hogy
a nemzetközi adatok alapján megvizsgáljuk a vállalati ösztönzőrendszereket, az alkalmazott egyes elemeket, gyakoriságukat és vélhetően optimális összetételüket.

A

mi a nemzetközi gyakorlatot illeti, a vállalaton belüli, kreativitásra irányuló motivációban az anyagi ösztönzők, főleg a találmányi díj fontosságát
több kutatás is megerősítette. Egy 522 feltaláló
bevonásával készített felmérés eredménye szerint a feltalálók több mint 70 százaléka fontosnak tartotta a találmányi
díjat. Egy másik tanulmány ugyanakkor kimutatta, hogy
a találmány létrejötte és annak piacra kerülése, tehát a díj
kifizetése között legalább hat év telik el. Így aztán a kreatív
alkotómunka elvégzése és eredménye gyümölcsének learatása a feltaláló szempontjából jelentős mértékben elválik
egymástól, ami a motivációs hatást jelentősen lerontja. Ráadásul az éves gyakoriságú értékesítési nettó bevétel alapú
találmányidíj-kifizetések túlzott adminisztrációs teherrel
és költséggel járnak, emiatt a vállalkozások nemigen motiváltak ebben a díjszámítási modellben.
Még egy gyakran vitatott téma a díjazás konkrét kiszámítását bírálja, nevezetesen, hogy a termékkel elért összes for-
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galom arányában, és nem a találmánynak köszönhető tényleges értékesítésnövekedéshez kötötten számolják ki a díjat.
Ez alapján ugyanis az úttörő jellegű találmányok (melyek
kezdetben kevés bevételt generálnak, de nagy a viszonylagos
bevételnövekedés) hátrányba kerülnek a piacon már jól bevezetett termékek továbbfejlesztésében testet öltő találmányokkal szemben, ami mindenképpen igazságtalannak tűnik
a feltalálói hozzáadott érték szintjét alapul véve.
Az Európai Bizottság e témában végzett, PatVal projekt
nevű kutatásában 1983 feltalálótól visszaérkezett kérdőív
adatait tartalmazta a feltalálói díjazással kapcsolatos kérdéskörökben. A felmérésből kiderült, hogy a legtöbb feltaláló
(77,9 százalék) egyáltalán nem, vagy csak kevés díjban részesült, és csak elenyésző számú feltaláló kapott jelentős összeget a bruttó fizetése mellé. Tíz találmányból nyolc gyakorlatilag nem termel ki találmányi díjat megalkotójának, és csupán
a találmányok 1 százaléka generált megalkotójának tetemes,
az éves fizetésének több mint 20 százalékával megegyező
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mértékű bevételt, ám senki sem részesült a teljes éves bruttó
bérénél nagyobb találmányi díjban egy bizonyos szabadalomért. A vizsgált szabadalmakra vonatkozó találmányi díj
átlaga az éves bruttó jövedelem 1,8 százalékával megegyező
mértékű volt.
Még amennyiben a többszörös feltalálókat összevontan is
számítjuk a mintában, akkor is elmondható, hogy a feltalálók
háromnegyede 5 százalék vagy annál kevesebb találmányi
díjban részesült a bruttó fizetéséhez viszonyítva. Ezzel szemben az összes szabadalmuk után járó díjnak köszönhetően
összességében 18 feltaláló – azaz minden századik – részesült
nagyobb összegben, mint az éves bevétele, akik közül egyvalaki az éves bruttó bérének ötszörösét kapta. Ha a találmányaik után kapott díjakat összevonjuk, átlagosan éves bruttó
munkabérük 8,3 százalékával megegyező díjban részesültek
a feltalálók.

A munkavállalói státuszban született találmányok
díjazásának nemzetközi gyakorlatának vizsgálata alapján
elsődlegesen a következő tanulságokat vonhatjuk le:
 Bizonyíthatóan a munkaköri kötelezettség részeként létrehozott találmányok kompenzálásának a forrása elsősorban
a munkabér. Ez egyértelműen abba az irányba mutat, hogy
a modern feltalálói státuszban működő munkavállalók
valójában professzionális kutatók (illetve kutatócsoportok),
akiknek (amelyeknek) deklarált feladatuk hasznos, új tudás
létrehozása, és annak az anyaintézmény javára fordítása.
 Nagy biztonsággal feltételezhető, hogy a kifizetett találmányi díjak ilyen mértéke nem alapozódhat – az egyébként a magyar szabályozás által főszabályként kezelt –
licenciaanalógiára. Sokkal valószínűbb, hogy a fentiekben
elemzett kifizetések többsége a kockázatmegosztáson alapuló díjfizetési modell szerint történik, amikor a munkavállaló fizetésének egy hányadát kifejezetten azért és annak ellentételezésére kapja, hogy találmányokat alkosson.
 A találmányidíj-fi zetés mértékét illetően feltételezhető,
hogy a magasabb beosztásban dolgozó munkavállalók
arányaiban kevesebb találmányi díjat realizálnak a bruttó
munkabérükhöz viszonyítva. Ez alapvetően két okra vezethető vissza:
– egyrészt a magasabb beosztásban dolgozó feltaláló összehasonlítási alapja – azaz bruttó bére – is magasabb, ami
rontja a találmányi díjhányadra eső százalékos arányt;
– másrészt a magasabb beosztástól nagyobb cég iránti elkötelezettséget várnak el, ami – párosulva a magasabb
munkabérrel – a találmányidíj-igény csökkentése irányába hat.
 A csapatmunkában alkotott találmányok esetében az egy
feltalálóra eső találmányi díj arányaiban is kevesebb ahhoz képest, mint ha a találmányt egyvalaki alkotta volna
meg. A modern kutatás-fejlesztés és innováció mindazonáltal visszafordíthatatlanul a kutatócsoporton belüli együttműködést és közös feltalálást követeli meg, így
indokolt a találmányi díjazási gyakorlatnak figyelembe
venni azt a körülményt, hogy a találmányt egy vagy több
feltaláló alkotta.

A fentieknek megfelelően a vállalatoknak a találmányi
díjazás gazdasági modelljének kialakítására vonatkozóan azt
a tanácsot adhatjuk, hogy célszerű, ha az egyedi tárgyaláson
alapuló licenciaanalógia helyett a kockázatmegosztáson alapuló modell kerül előtérbe a következő alapelvek szerint:
 a munkavállaló bérének egy hányadát (legfeljebb 10 százalékot) kifejezetten a feltalálói munka, mint munkaköri
kötelezettség, ellentételezésére indokolt nevesíteni;
 a munkavállalót a szellemi alkotás létrehozása után indokolt pénzügyileg is motiválni, ezért meghatározott, fi x
összegű találmányi díjban indokolt részesíteni, amely díj
egyszer, meghatározott mérföldkő elérése esetén, kivételes
jelleggel megismételhető;
 a díjat az alkotónak a lehető leghamarabb, de legkésőbb
az üzleti hasznosítás megkezdésekor rendelkezésére kell
bocsátani; és semmiképpen nem megvárni az adott oltalmi
forma jogerős engedélyezését;
 a munkáltató szempontjából legfontosabb néhány, úgynevezett stratégiai szellemi alkotás tekintetében sem indokolt
a licenciaanalógia, mert az megnyitja a jogviták kockázatát;
 a díjazási modell legyen teljesen független a hasznosítás
módjától: gyártás, használatbavétel, licencia, értékesítés stb.;
 az elismerés kifejezésére pénzbeli mellett nem pénzbeli
ösztönzőket is használnak, elengedhetetlen ösztönzők a díjak, díszvacsorák, emléklapok stb., mivel viszonylag alacsony költséggel járnak, de az alkalmazottak igen nagyra
becsülik az elismerés e formáit.
Egy 2010-ben az egyéni motiváció és az innovativitás közötti kapcsolatot vizsgáló kutatás azt mutatta ki, hogy a PhDhallgatók és gyakorló szakemberek számára egyaránt az intellektuális kihívás és a függetlenség a legfontosabb, a szellemi
tevékenységgel járó öröm és elégedettség érzése tehát még ma
is nagyobb vonzerőt jelent, mint a puszta anyagiak.
Egy az Egyesült Királyságban végzett felmérésben 38 cég
vett részt, melyek lefedték a kifejezetten innovatív cégek
teljes gazdasági spektrumát, az éves 400 milliótól a 177 milliárd dollárig terjedő skálán. A felmérés során kapott válaszok
alapján a nem pénzben adott feltalálói jutalmazások megoszlása a következő volt: emléklap: 66 százalék; díjátadó
ünnepség: 39 százalék; előléptetés: 8 százalék; részvényopció: 3 százalék; 18 százalék pedig semmilyen jutalmat
nem kapott.
Arra a kérdésre, hogy melyik a legjobb ösztönző, a válasz
az, hogy elsősorban a pénz, azonban ennek megfelelő felhasználása az, ami meghatározza az innováció folyamatát,
például a sikeres hasznosítás után befolyó összegeket célszerű
a kutatók munkakörülményeinek és eszközeinek fejlesztésére fordítani, akik ezáltal szívesebben vesznek részt hasznosítási programokban. ¡
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vízháztartás, védettség • természetes szűrők, vízbázis

A balmazújvárosi
szikes rehabilitációja
A szikes tavak Európában nagyon ritkák, ám
kilencven százalékuk Magyarországon található. Rehabilitációjukra négy-öt helyszínen
került sor az elmúlt húsz évben. Ezek egyike
a Balmazújváros melletti Nagy-sziken zajlott.

A

rehabilitáció célja elsősorban az élőhely helyreállítása, illetve
a madarak és a növények életfeltételeinek a javítása volt.
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpont (ELKH
ÖK) kutatói a tervezés fázisában kapcsolódtak a munkába, és azt
vizsgálták, hogy milyen következményekkel jár a szikes életközösségeire nézve a beavatkozás. A rehabilitáció fő lépése volt a két világháború közötti időszakban szikesekbe vájt csatornák betemetése,
hogy megszüntessék a csapadékvíz gyors elfolyásának a lehetőségét.
A megfelelő vízháztartás biztosítása érdekében a szikes szélén átfutó
felszíni vízfolyásból zsilipek segítségével időszakosan vízzel lehet elönteni a területet. A nagy testű vonuló madaraknak szükségük van
a szikesekre, ahol megfelelő vízellátás esetén tavasszal és ősszel biztosított a nagy kiterjedésű vízfelület. Azonban a vízellátás forrásaként

Madártávlatból a balma
mazú
zújv
j árosi Nagyy-sszi
zikk

használt patakban élő makrogerinctelen közösségeket többféle terhelés is érte a meder átalakítása, a vízvisszatartás, illetve a legeltetés miatt. A kutatók által elvégzett vizsgálatok azt
bizonyítják, hogy a vízfolyás ökológiai funkciója nem romlott
jelentősen, sőt néhány éven belül visszaállt eredeti állapotába,
és a rehabilitáció óta hatalmas madártelepek lakják időszakosan a területet, a növényvilág pedig olyan mozaikos lett, amilyennek egy igazi szikesnek lennie kell. Tehát a beavatkozás
visszaadta a terület valódi természeti értékét, amely miatt
a magyar szikesek védetté váltak. ¡

Javul a vizes élőhelyek állapota
A vizes élőhelyek védelméről
szóló nemzetközi egyezményt
ötven évvel ezelőtt írták alá
az iráni Ramsar városában.

A

z 1971-ben aláírt és 1975-ben életbe lépett
Ramsari Egyezményhez mára 171 ország csatlakozott, és összesen 2414 területet jelöltek ki a vizes
élőhelyek védelmére, ezek összesített kiterjedése
meghaladja a 2,5 millió négyzetkilométert. 2018ban bekerült egy magyar város, Tata is a világ első,
úgynevezett „Ramsari városai” közé. Magyarország
1979-es csatlakozását követően napjainkig 29 területet jelölt a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek
jegyzékére, mintegy 260 667 hektár kiterjedéssel.
Jó példa a szomszédos országokkal való együttműködés kialakítására a határon átnyúló ramsari területek kihirdetése Szlovákiával és Ausztriával közö-
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A szloová
vákk határon át
á nyúl
ú ó Baradla–Domica-barlangrendszer aggteleki része

sen. Hazánkban folyamatosak a vizes élőhelyek helyreállítását szolgáló fejlesztések. A szaktárca által közölt adatok szerint 272 egyedi beruházás révén öszszességében 232 355 hektárnyi területen javul folyamatosan a vizes élőhelyek
állapota, valamint a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételei. Ebből 58 projekt a vizes élőhelyek helyreállítását célzó fejlesztés, amely összesen
77 770 hektárnyi területen valósul meg, és 2030-ig további legalább 100 ezer
hektáron várható a természeti értékek állapotának javulása, illetve az aktív
természetvédelmi kezelés feltételeinek megteremtése az országban. A vizes
élőhelyek, természetes szűrőként működve, kiemelt szerepet játszanak felszíni
és felszín alatti vízbázisaink védelmében, jelentős továbbá hatásuk az éghajlatváltozás miatti szélsőségek enyhítésében is, ezért a helyreállításuk igen fontos. ¡
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Összeállította: Paulik Katalin

Fenntartható mezőgazdasági rendszert
kell megvalósítani
Modern mezőgazdasági termelési rendszereinek
köszönhetően az Európai Unió a világ egyik
legnagyobb élelmiszer-termelője és -exportőre,
azonban a fenntartható élelmiszer-fogyasztás
és -termelés eléréséhez a környezethez sokkal
jobban alkalmazkodó mezőgazdasági rendszer
kialakítására lenne szükség.

Hatalmas változás küszöbén az európai
mezőgazdaság és élelmiszeripar
Számos tanulmány nyújt áttekintést a jelenlegi helyzetről. Szakpolitikai és kutatási ajánlásokat tartalmazó dokumentumok készülnek az EU tagállamai és döntéshozói számára. Az Európai Bizottság pedig létrehozott egy szakértői csoportot, mely folyamatosan
vizsgálja a kiadott előrejelzéseket, tanulmányokat, jelentéseket, segítve ezzel a hosszú távú élelmiszer-ellátást várhatóan befolyásoló
környezeti, valamint a rendelkezésre álló erőforrásokban történő
változások elemzését. Mindez arra utal, hogy hatalmas változás
küszöbén áll az európai mezőgazdaság és élelmiszeripar.
De milyen kérdésekkel kell foglalkozni elsősorban ahhoz, hogy
biztosítani lehessen a fenntartható élelmiszer-ellátást? És milyen
szerep jut a biogazdaságnak az átalakuló mezőgazdaságban? Hogyan valósítható meg egy fenntartható és a környezethez sokkal

jobban alkalmazkodó mezőgazdasági rendszer 2050-re? A jelenlegi
tendenciákból kiindulva 2050-re előreláthatólag 70 százalékkal fog
nőni a globális élelmiszer-kereslet, részben a népesség növekedése,
részben az étkezési szokások megváltozása miatt. Az Európai Bizottság által 2050-re kitűzött cél, a fenntartható élelmiszer-fogyasztás és -termelés eléréséhez azonban egyre világosabban látszik,
hogy a környezethez lényegesen jobban alkalmazkodó mezőgazdasági rendszer kialakítására lesz szükség. Egy olyan mezőgazdasági
gyakorlat bevezetése lenne tehát a feladat, amely a természeti erőforrások fenntartható használatán, a természeti értékek védelmén,
továbbá a jó minőségű, egészséges termékek előállításán alapul.
Ezért az Európai Bizottság Agrárkutatási Állandó Bizottsága (Standing Commitee on Agricultural Research; SCAR) kezdeményezte
egy korai előrejelző rendszer kiépítését, mely hozzájárul a mezőgazdaság általános kihívásainak feltárásához, valamint az élelmiszerrendszerek és a biogazdaság helyzetének áttekintéséhez.
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A SCAR előrejelzési jelentések – 2007 óta öt készült – számos
kutatási és innovációs kezdeményezés kiindulópontjaként szolgálnak az Európai Bizottság és a tagállamok által közösen létrehozott Európai Kutatási Térségben. A legutóbb kiadott ötödik
jelentés az előzőekhez képest valamivel átfogóbb képet mutat,
taglalja az élelmiszerrendszerek, a mezőgazdasági, a környezeti és
az egészségügyi problémák növekedését, valamint a megoldásuk
sürgősségét. A szerzők arra keresik a választ, hogy milyen ismeretekre van szükség a változáshoz, és miként kell ezt a tudást felhasználni. A kérdés tehát: hogyan juthatunk el a társadalom számára
egy biztonságos és igazságos működési térhez a természeti erőforrások és az élelmiszerrendszerek jobb kezelésével? A jelentés a három fő átmenet megvalósításának módjaira összpontosít, és ajánlásokat dolgoz ki egy kutatási és innovációs programhoz. A három
elérendő cél: a fenntartható és egészséges étrend mindenki számára, a körkörös biogazdaság kialakítása, valamint a mezőgazdaság

Az 5. SCAR Foresight (Előretekintés) tanulmány
megfogalmaz ajánlott kutatási témákat.
• A fenntartható és egészséges étrend témakörben: olyan
mezőgazdasági, halászati és erdészeti módszerek fejlesztése, amelyek változatosabb és magasabb tápértékű étrendet eredményeznek; táplálkozásunk környezeti és társadalmi hatásainak monitorozása és elemzése; új, fenntartható
élelmiszerek, élelmiszer-előállítási és -feldolgozási modellek, valamint élelmiszer-minőségi kritériumok fejlesztése;
oktatás, kommunikáció kidolgozása a fogyasztók fenntartható és egészséges táplálkozásra ösztönzésére.
• A körforgásos biogazdaság témakörben: stratégiák kidolgozása az antibiotikumok, a szintetikus növényvédő szerek és
a műtrágyák radikális csökkentésére a mezőgazdaságban;
a gazdálkodás, a halászat és az erdészet gazdaságilag
életképesebbé és ellenállóbbá tételének módjai; a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban és az akvakultúrában
a „lezárt hurok”-hoz szükséges módszerek kidolgozása,
hogy így csökkenjen a hulladék, és elérjük a körkörösséget.
• A mezőgazdaság és az élelmiszerrendszerek diverziﬁkálása
témakörben: változatos gazdálkodási és élelmiszer-termelési rendszerek, fenntartható élelmiszer-feldolgozási modellek
felállítása; az élelmiszer-kiskereskedelmi csatornák diverzifikálása egy zöldebb, ellenállóbb rendszer érdekében;
interdiszciplináris kutatás az ellenálló képesség és a hosszú
távú stabilitás növelése érdekében, mert csökkenteni kell
a mezőgazdaságban és a táplálékrendszerekben a különféle
sokkokkal szembeni kiszolgáltatottságot; az ökoszisztémaszolgáltatásokkal kapcsolatos ismeretek ﬁgyelemmel kísérése, mérése és terjesztése.

és az élelmiszerrendszerek diverziﬁkálása. A jelentés szerzői úgy
vélik, hogy a több tudás és a jobb szabályozás bevezetése ebben
a három átmenetben egy ellenállóbb uniós és globális élelmiszerrendszerhez fog vezetni.

Az alultápláltság és az elhízás egyszerre
okoz gondot a világ különböző részein

A 2007 óta készült öt SCAR
R előrejelzési jelentés számos kutatási és innovációs kezdeményezés kiindulópontjaként szolgál.
A legutóbb kiadott ötödik jelentés az előzőekhez képest valamivel átfogóbb képet mutat, taglalja az élelmiszerrendszek,
a mezőgazdasági, a környezeti és az egészségügyi problémák
növekedését, valamint a megoldásuk sürgősségét.
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Évek óta ﬁgyelmeztetnek a tudósok a klímaváltozásra, a biológiai
sokféleség vészes csökkenésére, a társadalmi egyenlőtlenségek növekedésére. Mindezt annyit ismételték, hogy szinte belefáradtunk.
De 2020-ban, a pandémia megjelenésével sokak számára világossá vált, hogy ideje változtatni. A jelentés készítői az élelmiszer- és
a mezőgazdasági szektor problémáinak a megismerését tekintik
az első lépésnek. Becslésük szerint a világ népességének hozzávetőleg nyolc százaléka különböző mértékben alultáplált, míg a népesség 39 százaléka túltáplált vagy elhízott. Általánosan ismert tény
az is, hogy aggasztó mértékben csökken a biodiverzitás a bolygón,
miként az is, hogy a mezőgazdaság felelős az édesvíz-felhasználás
70 százalékáért és az üvegházhatású gázok kibocsátásának több
mint 30 százalékáért. A teljes élelmiszerlánc a termőföldektől,
az erdőktől és halászatoktól a feldolgozóüzemekig, az élelmiszerboltoktól az otthonokig egy 2,25 billió eurós üzlet. Vagyis jól látszik,
hogy az élelmiszer-termesztés, -ellátás és -fogyasztás a legalapvetőbb emberi tevékenységek közé tartozik, ha tehát fejleszteni akarjuk Európát és a világot, akkor ez terület kiválóan alkalmas ehhez.
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Egy rugalmasabb EU és globális
élelmiszerrendszer felé
Milyen tudásra van szükség ahhoz, hogy ezek a változások megtörténjenek? A szerzők véleménye szerint az élelmiszer- és mezőgazdasági szektorban a változásnak a kutatásból és az innovációból
kell kiindulnia: „Mit kell tenni, kinek, mikor és hogyan? Ez a jelentés
tárgya, legalábbis az élelmiszer- és természeti erőforrásokkal kapcsolatos kutatásban. Célunk, hogy megmutassuk az Európai Bizottságnak és az EU tagállamainak az étrendre, a gazdálkodásra, a környezetre és a kapcsolódó területekre vonatkozó jelenlegi trendeket.
Ebből kiindulva elemezzük, hogyan juthatunk el egy jobb világba,
az átmenet három fő útvonalára összpontosítva. És megmutatjuk
azt is, hogyan segíthet a kutatás és az innováció a jobb szakpolitikák, szabályozások kidolgozásában, valamint a járvány utáni
»build back better« cél elérésében.” A jelentés konkrét tanácsokat ad a döntéshozóknak, és fontos hozzájárulást jelent a kutatási
politikaalkotás és koordinációs tevékenységek stratégiai tervezési
folyamatához, három területre összpontosítva: az étrend és a táplálkozás javítása, az élelmiszerrendszer körkörösségének növelése,
valamint az elveszett biológiai sokféleség helyreállítása.

Fenntartható és egészséges étrend
mindenki számára
A változás három fő területe közül az első az egészséges, fenntartható étrend biztosítása mindenki számára. Ez ma még Európában
sem valósul meg teljes mértékben, szögezik le a szerzők, kiegészítve azzal, hogy a világ többi részével összehasonlítva az európai né-

pesség körében az alultápláltság körülbelül egynegyede a globális
mértéknek. Viszont a mértéktelen táplálkozás komoly problémát
jelent. Az európai felnőtt népesség több mint fele túlsúlyos, és
körülbelül egyhatoda elhízott. A táplálkozási szakemberek által
ajánlott hús mennyiségénél átlagosan háromszor többet eszünk,
ami extra kockázatot jelent a szív- és érrendszeri, valamint a bélés egyéb betegségek szempontjából. Túl sok burgonyát és más
keményítőt fogyasztunk, viszont nem eszünk elég zöldséget, gyümölcsöt, hüvelyeseket, továbbá dióféléket vagy magvakat.
Az okok összetettek. Az elmúlt huszonöt évben az élelmiszerárak Európában gyorsabban emelkedtek, mint a kiskereskedelmi
árak inﬂációja, ami megnehezíti a szegényebb családok számára
az egészségesebb ételek választását. A rohamosan növekvő városok egyik következménye, hogy a lakosság mind nagyobb része
kerül távol az élelmiszerek forrásától, így nem is ismeri azokat.
A globális élelmiszeripar pedig egyrészt követi, másrészt viszont
befolyásolja a fogyasztók ízlését a keményítőben gazdag vagy édesebb ételeket illetően. Pedig ha az emberek a táplálkozási előírások
szerint étkeznének, például a kevés húst és sok zöldséget tartalmazó mediterrán étrendet követnék, máris csökkenne számos táplálkozási és környezeti probléma, mert amit eszünk, az elválaszthatatlanul összefügg a környezeti hatásukkal.
Óriási erőfeszítést igényel minden változás, mivel korlátokat
kell átlépni az ipari struktúrákban, a fogyasztói preferenciákban,
a társadalmi szervezetekben. A technológiai innovációk lehetnek a változás katalizátorai, valamint az egyre erősödő társadalmi trendek is segíthetnek ebben: például a globális felmelegedés
tudatosulása már most is milliókat ösztönöz, késztet a szokásaik
megváltoztatására. Egy változatosabb és tápláló étrend eléréséhez
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fejleszteni kell a mezőgazdasági, halászati és erdészeti módszereket. És szükség lenne új, fenntartható élelmiszerek, élelmiszer-előállítási és -feldolgozási modellek, élelmiszer-minőségi kritériumok
kidolgozására, valamint az étkezés környezeti és társadalmi hatásainak elemzésére és nyomon követésére. Gondoskodni kell egy
jobb városi élelmiszer-környezet kialakításáról is, amely hozzásegít
az egészségesebb, fenntarthatóbb élelmiszerek kiválasztásához
és vásárlásához. A változás első lépéseként a fogyasztókat és a termelőket is tájékoztatni kell arról, miként lehet az étrendet egészségesebbé és fenntarthatóbbá tenni. Ez ugyan már ma is létezik, de
nem elég széles körben hozzáférhető. A társadalmi normák megváltoztatására irányuló konkrét intézkedések magukban foglalhatják a ﬁgyelemfelkeltést, az oktatást, valamint a reklámozás szabályozását is. A technológiai változások is átalakíthatják az étkezési
szokásainkat és az étrendünket, mint például a digitális innováció
és a mesterséges intelligencia vagy a bio- és géntechnológia.

Áttérés a körkörös biogazdaságra
A mezőgazdasági termelést jelenleg a rendszerek sokfélesége jellemzi. A lineárisról a körkörös biogazdaságra való áttérés szükségessége az 5. jelentés készítőinek egyik legfontosabb üzenete.
A körforgást be kell építeni a gazdálkodás, az akvakultúra, a halászat és az erdészet minden szakaszába, valamint a hozzájuk kapcsolódó iparágakba, az összes erőforrás fenntartható és hulladékmentes felhasználására törekedve. Mezőgazdasági-élelmiszeripari
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rendszereink legnagyobb problémái közé tartozik az a hatalmas
mennyiségű erőforrás, amit vagy elpazaroltak, vagy nem használtak fel. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének
(Food and Agriculture Organization; FAO) becslése szerint az emberi fogyasztásra előállított élelmiszereknek évente körülbelül
egyharmada elvész vagy elpazarolják – közel ezermilliárd dollár
értékben. Ennek az összegnek már a fele is elég lenne a világ összes
alultáplált emberének az etetésére.
A körforgásos gazdaság EU-s terminológia, de számos ország
kormánya tesz erőfeszítéseket a pazarló gyakorlatok megfékezésére
és leállítására, a termékek körforgásának megtervezésére, valamint
a lépcsőzetes ellátási láncok kialakítására, ahol összekapcsolják
az egyik folyamat kimenetét egy másik folyamat kezdetével. A biogazdaság körkörössé tételéhez szükség van arra, hogy a különböző
ellátási láncok összekapcsolódjanak egymással, különösen regionális szinten. A Bizottság legutóbbi körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervét a helyes irányba tett lépésnek értékelik a szerzők, és kitérnek arra is, hogy ma sokan támogatják az agroökológiát, jobban kihasználják az agroökoszisztéma különböző részeinek
természetes kölcsönhatását. Például regeneratív mezőgazdasági
módszerekkel a gazdák a talaj élővilágának természetes javításán
dolgoznak, nagyobb ﬁgyelmet fordítva a vetésforgóra, a szerves
trágyákra, a növénytakaróra és a növények okos kombinációjára.
A gazdálkodók körében szükség van a digitális technológiák ismeretére a hatékonyság növeléséhez és a veszteségek csökkentéséhez,
továbbá az új típusú ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz.
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A biogazdaság körkörössé tételéhez szükség van arra, hogy
a különböző ellátási láncok összekapcsolódjanak egymással,
különösen regionális szinten. A gazdálkodók körében szükség
van a digitális technológiák ismeretére a hatékonyság növeléséhez és a veszteségek csökkentéséhez. A magas kezdeti
beruházási költségek a hitelfelvételek támogatásával vagy
egyéb állami támogatási mechanizmusokkal enyhíthetők.

A változás érdekében meg kell küzdeni a magas kezdeti beruházási költségekkel, ezek enyhíthetők a hitelfelvételek támogatásával vagy egyéb állami támogatási mechanizmusokkal. A bioalapú körforgásos gazdaság kialakítása érdekében új logisztikai
és digitális infrastruktúrák kiépítésére, új üzleti modellek kidolgozására van szükség, valamint új anyagokra, bioműanyagokra,
hulladékátalakítási technikákra és egyéb alapvető eszközökre is.
A körkörösség kialakításánál a lépcsőzetesség és a teherbíró képesség elvét kell alkalmazni a biogazdasági rendszerek teljes egészére,
a termeléstől a fogyasztásig. Ám a változtatáshoz számos akadályt kell leküzdeni, ezért új szabályozásra van szükség. De a változás fel is gyorsulhat, ha a politikai döntéshozók nagyobb mértékben kihasználnák például azt, hogy a világjárvány miatt az emberek – beleértve a gyártókat, a feldolgozókat, a kiskereskedőket és
a fogyasztókat – jobban tudatában vannak az élelmiszerláncok
sérülékenységének. Az éghajlati aggályok szintén lendületet adhatnak a cselekvéshez.

az EU biológiai sokféleségre vonatkozó stratégiája fontos lépés
e tekintetben. A szerzők kiemelik, hogy a változáshoz szükséges
konkrét lépések a tudásintenzív innovációval kezdődnek, ideértve
a digitális és genomikai technológiákat is. Új ötletekre, jobb megértésre, könnyebb megoldásokra van szükség a mezőgazdasági
rendszerek ökológiai működésének elősegítése érdekében. Ennek
részeként a gazdálkodókat ösztönözni lehetne több ökoszisztémaszolgáltatás nyújtására, és hangsúlyozni kellene az ökoszisztémaszolgáltatások szerepét, mint mindenki jólétének forrását.
Emellett változatosabb ellátási láncokat és piacokat kell kiépíteni, hogy a gazdák befektethessenek a termékek és szolgáltatások
gazdaságon belüli diverziﬁkációjába. A mai termelési stratégiákat,
amelyek gyakran specializáción és méretgazdaságosságon alapulnak, fokozatosan fel kell váltani a sokszínűségen alapuló üzleti stratégiákkal. Környezetvédelmi politikákra – előírásokra, normákra és
ﬁskális ösztönzőkre – van szükség annak biztosítására, hogy a nagyobb élelmiszeripari vállalatok ezt hiteles lehetőségnek tekinthessék. Nagyobb koherenciára van szükség az éghajlat-, a mezőgazdaság- és a szociális jóléti politikák között.
Végül pedig ösztönözni kell, hogy a vállalatok a szokásos proﬁtcéljaikhoz hozzáadják a társadalmi és környezeti felelősségvállalás
céljait is. Ez lehetővé tenné a biológiai sokféleség megőrzésére irányuló politikákat, amelyek részben az önkéntes üzleti kötelezettségvállalásokon alapulnak. ¡

A mezőgazdaság és az élelmiszerrendszerek diverziﬁkálása
A sokszínűség az élelmiszeriparban és a mezőgazdaságban változatos és kiegyensúlyozott étrendet tesz lehetővé. Mégis a rendelkezésre álló 14 ezer ehető növényfaj közül általában csak 150-et,
200-at használunk, ezek közül is a leggyakrabban csupán hármat:
a rizst, a kukoricát és a búzát. A diverzitás csökkenésének a táplálkozásban sokféle oka van. A fogyasztók – részben az élelmiszeripar
hatására – gyakran választanak energiadús ételeket. A kormányok
is tehetnek a problémáról, mivel a világ számos részén a kormányzati támogatások elosztása a nagyobb, szakosodott termelők irányába torzítja a piaci dinamikát. Pedig a rugalmasság érdekében
a nagyobb diverzitás felé kell törekednünk a mezőgazdaságban
és az élelmiszeriparban, ahogy általában a társadalomban is.
Kutatni kell a változatos gazdálkodási és élelmiszer-termelési
rendszereket és a fenntartható élelmiszer-feldolgozási modelleket.
A változás indulhat a gazdaságból, ahol napjainkban sok ígéretesnek tűnő kísérlet folyik. Az európai zöld megállapodás, valamint

A rendelkezésre álló 14 ezer ehető növényfaj közül általában
csak 150-et, 200-at használunk, ezek közül is a leggyakrabban csak hármat: a rizst, a kukoricát és a búzát. Változatosabb
ellátási láncokat és piacokat kell kiépíteni, hogy a gazdák
befektethessenek a termékek és szolgáltatások gazdaságon
belüli diverziﬁkációjába.
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Az Európai Unió Földmegfigyelési programja,
a Copernicus adatai alapján, amióta mérni
tudjuk a hőmérsékletet, 2016-tal holtversenyben a kontinensen és globálisan is 2020 volt
a legmelegebb év.

A

z 1980–2010 közötti referencia-időszak átlaghőmérsékletét 0,6 Celsius-fokkal haladta meg 2020, de ami még jobban mutatja a helyzet
súlyosságát, az az, hogy az ipari forradalom előtti átlaghőmérsékletnél
már 1,25 fokkal magasabb. Ez az az érték, amely az ENSZ Éghajlatváltozási
Kormányközi Testülete (IPCC) szerint nem szabad, hogy 1,5 fok fölé emelkedjen. Bartholy Judit, az ELTE Meteorológiai Tanszék egyetemi tanára szerint mostanra egyértelművé vált, hogy 2016-tal együtt 2020 volt
a legmelegebb év globálisan, és összességében nem látható a pandémia
miatti lezárások hatása a felmelegedés mértékének csökkenésében.
A Copernicus műholdak adatai alapján számolt légköri szén-dioxid-koncentráció 2,3 ppm-es (milliomodrészes) növekedése 2020-ban azon kevés
adatok egyike, amelyben a tavalyi év nem döntött rekordot, ám ez nem
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Forrás: NASA

Újabb klimatikus rekord

jelenti azt, hogy az antropogén emisszió összességében
csökkent volna. A meteorológus szerint az elkövetkező évtizedekben drasztikusan csökkenteni kell az antropogén
üvegházhatású gázok kibocsátását mindenütt a világon,
a cél a karbonsemlegesség, ami nem azt jelenti, hogy nullára kell csökkentetni a légkörbe juttatott szén-dioxid és
egyéb antropogén üvegházhatású gázok mennyiségét, hanem azt, hogy a kibocsátás és az elnyelés összegének kell
nullának lennie. Néhány év alatt minden országnak el
kell döntenie, hogy milyen megoldásokkal tudja a leghatékonyabban csökkenteni a saját kibocsátását. Utána pedig
végre kell hajtania ezeket a vállalásokat. ¡

Környezettudatosság
jár vány idején
A legtöbben lakáskorszerűsítésre költenének,
vannak, akik a környezetvédelem támogatására
felajánlanák a fizetésük egy részét, de sajnos
kevesen használnak környezetbarát tisztítószereket, és még mindig túl sok ételt dobunk ki.
koronavírus-járvány második hullámának felívelő szakaszában végzett
reprezentatív felmérés rámutatott arra, miben változott környezettudatos viselkedésünk a járvány következtében. A WWF Magyarország felmérésében részt vevők 14 százaléka válaszolt úgy, hogy gyökeres változtatásra kényszerült, 52 százalék bizonyos szokásait ugyan átalakította, de ez nem érintette
a környezetvédelemhez való hozzáállását, 34 százalék pedig semmit nem változtatott az életmódján. Az is kiderült, hogy a magyarok 75 százaléka visz
magával bevásárlószatyrot a boltokba, 53 százaléka igyekszik minél kevesebb
hulladékot „termelni”, 65 százaléka pedig szelektíven gyűjti otthon a szemetet. Környezetbarát tisztítószereket viszont mindössze 26 százalék használ,
a megkérdezettek kétharmada hajlandó aktívan is tenni környezetünk védelme érdekében, ugyanakkor közel fele rendszeresen dob ki ennivalót. Hogy mi
segítene az élelmiszer-pazarlás csökkentésében? A válaszadók szerint a nagyobb odaﬁgyelés, a körültekintő vásárlás és a lejárati idő hangsúlyosabbá
tétele. A felmérésben azt is vizsgálták, hogy a magyar lakosság milyen környezetvédelmi célú beruházásokra költené megtakarításait. A megkérdezettek
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A

54 százaléka lakásának korszerűsítésére, napelemre,
napkollektorra és szigetelésre adna ki pénzt. A válaszadók 26 százaléka szerezne be elektromos vagy hibrid
autót, 27 százaléka pedig környezetbarát háztartási
gépeket. Arra a kérdésre, hogy felajánlaná-e ﬁzetése
egy részét a környezetvédelem támogatására, a megkérdezettek 14 százaléka válaszolt igennel. ¡

adathalász-támadás, álhírek, zsarolólevelek • telekommunikáció, szórakoztatóipar, kereskedelem

Együtt egy jobb internetért
A pandémia új lendületet adott az internetes bűnözőknek: az FBI statisztikája szerint háromszorosára emelkedett a riportolt, azaz jelentett internetes bűncselekmények száma 2020-ban. Éppen ezért a Safer Internet
Day (Biztonságos Internet Napja) 2021-es szlogenje
a Together for a better internet lett.

A

bankok nevében több mint 16 évvel ezelőtt regisztrálták az első adathalásztámadást, az elmúlt években pedig szinte minden nagyobb vállalat nevében
elkövettek-elkövetnek támadásokat. Ráadásul a csalók is ravaszabbak lettek, ezért
még több tudatosságra van szükségünk az online térben. Felelősségteljesen osszunk
meg tartalmakat, ügyelve a láthatósági beállításokra. Minden esetben ellenőrizzük
a forrást egy-egy szenzációs hír megosztása előtt. Ezek ugyanis a leggyakrabban álhírek. Tudatosítsuk magunkban, hogy ha az interneten vásárolunk, és egy termék
ára vagy az akció mértéke túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor az nagy eséllyel
csalás. Ismerjük fel az adathalászleveleket és oldalakat, és csak ellenőrzött helyeken
adjuk meg az adatainkat. Amennyiben gyanús oldalt észlelünk, közös felelősségünk,
hogy az ilyen oldalakat jelentsük a hatóságoknak, például a Nemzeti Kibervédelmi
Intézetnek. Használjunk internetes vásárlásokhoz külön, kifejezetten erre a célra

szolgáló bankkártyát, mindig legyen limit és
sms-értesítés beállítva. Minden eszközünkön
legyen vírusvédelmi program. A pornós zsarolólevelek pedig hamis fenyegetések, semmilyen esetben sem szabad bedőlni nekik. ¡

Töretlenül fejlődik az MI
Tavaly újabb területeket hódított meg a mesterséges intelligencia (MI), és világossá vált az is,
hogy a járványkezelés vagy éppen a klímaváltozás elleni harcban is fontos szövetségesünk lehet.
A becslések szerint 2025-re a globális MI-piac értéke már eléri a 60 milliárd dollárt, a világ GDP-je
meg közel 16 billió dollárral emelkedik majd
az ilyen típusú fejlesztéseknek köszönhetően.

C

hatbotokkal beszélgetünk az ügyfélszolgálatokon, érdeklődésünk alapján kapunk termékajánlatot a webáruházakban, a streamingszolgáltatók
pedig azonnal kitalálják, milyen tartalmakat érdemes nekünk kínálni. A mindennapokban leggyakrabban a telekommunikáció, a szórakoztatóipar és
a kereskedelem területén alkalmazott mesterségesintelligencia-alapú fejlesztésekkel találkozhatunk. A gépi adatfeldolgozás a vírus megismerésében
és a vakcinafejlesztésben is szerepet játszik, de az MI segít a járványgörbék
alakulásának előrejelzésében vagy éppen a kórtermek megfelelő fertőtlenítésében is. A modern technológiai megoldások folyamatosan szaporodnak,
ennek ellenére a felhasználók csupán harmada gondolja úgy, hogy MImegoldásokkal találkozik hétköznapjai során. Ugyanakkor fontos az is, hogy
a szakemberek és a vállalati oldal is kiemelt szempontként kezelje a fejlesztésekkel kapcsolatos őszinteséget és a felelősségvállalást, továbbá nagy hangsúlyt fektessen az ügyfelek, vásárlók átlátható tájékoztatására. ¡
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Szerző: Bencze Áron

Hogy biztonságos legyen
az online vásárlás

Még uniós szinten is egyedülálló színvonalú Internet Laboratórium erősíti a magyar fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket. A hazai rendszer ráadásul nemcsak fogyasztói panaszok miatt jár el, hanem a piac folyamatos
ellenőrzése során úgymond hivatalból is indítanak eljárásokat. De mire
is figyeljünk online vásárláskor? És hová fordulhat a fogyasztó, ha online
rendelésnél problémája adódik, vagy átverés áldozata lesz?

A

z informatikai eszközök és megoldások folyamatos fejlődésével az internetes vásárlások száma és volumene
ugrásszerűen emelkedett az elmúlt években világszerte, és ezt a folyamatot még inkább felerősítette a koronavírus-járvány. Az elektronikus kereskedelem tavaly áprilisban,
a legszigorúbb korlátozások idején 114 milliárd forintos forgalmat
bonyolított, és természetesen csúcsot döntött Magyarországon.
A felmérések szerint a felnőtt magyar internetezők 91 százaléka
szokott rendszeresen online vásárolni.
Nincs földrajzi távolság, kényelmesebb az egész folyamat, lényegesen nagyobb a választék, gyakran még az árfekvés is kedvezőbb,
ráadásul rengeteg időt is spórolunk vele – néhány érv az online
vásárlás mellett. Az összkép azonban mégsem ennyire egyértelmű: egy-egy ilyen tranzakció számos kockázatot is rejt a vásárlók
számára, a fogyasztók ugyanis gyakran nem kellően tájékozottak,
és a szerződéskötés szempontjából fontos információ hiányában
vásárolnak.

„Az uniós tagországok alig negyedében található ilyen labor”
– emelte ki a vizsgálati szerv/intézmény jelentőségét lapunknak
Keszthelyi Nikoletta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
(ITM) fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára, aki elmondta: a laboratóriumot még uniós viszonylatban is a fejlettek
között tartják számon, tevékenysége és működése, mindennapi
feladatellátási módszertana iránt még az Európai Unió Bizottsága
is érdeklődött 2020 végén, mivel a céljuk egy EU eLab bevezetése.
Egy adott vállalkozás online kereskedelmi gyakorlata elsősorban próbavásárlásokkal ellenőrizhető teljeskörűen, éppen ezért
az IT Labor is erre fókuszál a webáruházak működésénél. „Nem
ritka, hogy a fogyasztóknak szóló tájékoztatás, bár a honlapokon
kifogástalan, ugyanakkor a gyakorlatban a megfelelő előzetes tájékoztatás ellenére elállás esetén nem térítik vissza a termék árát
vagy például a szállítási költséget a vásárló részére, de előfordult
olyan eset is, hogy hiába történt előre ﬁzetés, a futár is elkérte a termék árát” – sorolta az online vásárlás gyenge pontjait a helyettes
államtitkár. Az IT Labor az ellenőrzések során laptopokat, tabletet,
valamint okostelefonokat használ, és olyan programokat alkalmaz,
melyek lehetővé teszik a képernyő tartalmának képi vagy videós
rögzítését. Így a folyamat során megjelenő összes, akár csak pár
másodpercre felugró tájékoztatást is rögzíteni lehet, és emellett
ellenőrzik a ﬁzetési és szállítási feltételeket is. A próbavásárlások
folyamatának rögzítésére Snagit szoftvert használnak.

Hatósági próbavásárlók
Magyarországon 2017-től vált kiemelt ellenőrzési területté a fogyasztóvédelemben az online kereskedelem, és a hatóság munkáját már több mint négy éve könnyíti meg a madridi, szóﬁai és liszszaboni tapasztalatok alapján felállított Internet Laboratórium.

38

innotéka
inn

2021. március

it

e-kereskedelem, kockázat, tájékozódás, ellenőrzés, fogyasztóvédelem

Keszthelyi Nikoletta kitért arra is, hogy rendszeresen részt vesznek uniós szintű hatósági ellenőrzés-sorozatokban, úgynevezett
sweepekben. 2019-ben például társkereső oldalak ellenőrzésére és
slime játékok próbavásárlására, laboratóriumi vizsgálatára került
sor. 2020-ban az IT Laboratórium bekapcsolódott abba az uniós
hatósági ellenőrzés-sorozatba, amelynek célja a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése volt az online piacról járványveszély idején. „Az akció keretében számos kétes ajánlatra és
hirdetésre bukkantunk olyan, a járvánnyal összefüggésben piacra
dobott termékeknél, amelyeket az érintett weboldalak megtévesztő módon kínáltak” – mondta a helyettes államtitkár, hozzátéve:
gyakran találkoztak indokolatlanul magas árakkal és megalapozatlan állításokkal is, amelyek szerint a hirdetett árucikk képes
megelőzni vagy hatástalanítani a koronavírus-fertőzést. Az uniós
sweepben részt vevő 27 ország összesen 268 webáruházat ellen-

a tisztességtelen eszközökkel élő kereskedők egyre több új módszert alkalmaznak, amelyek megnehezítik a leleplezésüket. A hazai
tapasztalatok is alátámasztják, hogy a trükközők újabban például
csak burkoltan állítják, képek vagy ábrák segítségével sugallják,
hogy termékeik gyógyhatásúak.
Az Internet Laboratórium az uniós ellenőrzéseken kívül is
rendszeresen vizsgálja az online teret: 2017 és 2020 között a fogyasztóvédelmi hatóság által indított mintegy 3100 ellenőrzés
közel harmada köthető a laborhoz. A célkeresztben a megtévesztő állításokkal hirdetett, „csodát ígérő” termékeket, például gyors
fogyást eredményező fogyasztószereket, sikeres nyelvtanulást segítő előﬁzetést, élethosszító, „gyógyszertárból nem beszerezhető”
gyógyhatású csodatablettákat értékesítő webáruházak szerepeltek. „A termékeket gyakran agresszív kereskedelmi gyakorlattal
hirdetik, visszaszámláló óra jelzi az akció lejártát, azonban az idő

Az Internet Laboratórium az ellenőrzések során laptopokat, tabletet, valamint okostelefonokat használ, és olyan programokat alkalmaz, melyek lehetővé teszik a képernyő tartalmának képi vagy videós rögzítését. Így a folyamat során megjelenő összes, akár csak
pár másodpercre felugró tájékoztatást is rögzíteni tudják, és emellett ellenőrzik a ﬁzetési és szállítási feltételeket is.

őrzött, ezek közül 206-nál volt szükség további hatósági intézkedések megtételére. A magyar fogyasztóvédelem a vizsgált 27 webáruház mindegyikénél feltárt kisebb-nagyobb jogsértést, a tájékoztatási hiányosságoktól a megtévesztő állításokig. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt minden ellenőrzött céggel
szemben hatósági eljárás is indult. Keszthelyi Nikoletta az összehangolt uniós online ellenőrzés tapasztalatairól elmondta, hogy

lejártát követően az óra újraindul, és ugyanazon az akciós áron
érhető el a termék, probléma esetén azonban az értékesítő cégek
elérhetetlenek a vásárlók számára” – említett egy tipikus módszert Keszthelyi Nikoletta. Az akcióterv eredményeképpen 2018ban több mint 60 ezer doboz étrend-kiegészítőt, egyebek között
potencianövelőt, porcerősítőt, hajhullás elleni és zsírégető szert
vont ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-
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Keszthelyi Nikoletta elmondta azt is, hogy 2022 májusától a fogyasztóvédelmi hatóság jogkörei bővülni fognak. Szankcionálhatók lesznek egyebek között a ﬁktív kommentek, például ha a vállalkozás az e-kereskedelem és szolgáltatásnyújtás terén valótlan
fogyasztói értékeléseket közöl. A gyakorlatban ugyanis gyakran
előfordul, hogy ﬁktív személyek „véleményeivel” hirdetik a terméket vagy a szolgáltatást. De lehetőség lesz a tartalom eltávolítására, a fogyasztók ﬁgyelmeztetésére az oldalon, vagy végső esetben
a honlap blokkolására is. A helyettes államtitkár rámutatott arra
is, hogy a magyar fogyasztóvédelmi hatóság munkájában egyre
hangsúlyosabb a preventív magatartás: azaz nemcsak fogyasztói
panaszok miatt jár el, hanem a piac folyamatos ellenőrzése során
hivatalból is indít eljárásokat.
Az elmúlt négy évben indított mintegy 3100 ellenőrzés közel
harmada köthető az ITT Laborhoz. A célkeresztben a megtévesztő állításokkal hirdetett, „csodát ígérő” termékeket,
például gyors fogyást eredményező fogyasztószereket, sikeres nyelvtanulást segítő előﬁzetést, élethosszító, „gyógyszertárból nem beszerezhető” gyógyhatású csodatablettákat
értékesítő webáruházak szerepeltek.

E-vásárlási kisokos
„Webes vásárlásnál ﬁgyeljünk arra, hogy a magyar nyelvű honlap vagy a .hu végződés nem feltétlenül jelenti azt, hogy hazai
forgalmazótól rendelünk” – ﬁgyelmeztetett a helyettes államtitkár. A Kapcsolat menüpontból azonban egyértelműen ki kell
derülnie, hogy magyar webáruházban böngészünk-e. Ha nem így
van, probléma esetén külföldre tudjuk csak visszaküldeni az árut,
a postázás pedig többe kerülhet, mint maga a termék. Ne rendeljünk olyan webáruházból, melynek honlapján nem találjuk
az Általános szerződési feltételeket (ÁSZF), vagy egy e-mail-címen, üzenetküldésre alkalmas űrlapon kívül nem adnak meg más
elérhetőséget, még abban az esetben sem, ha a honlap úgy néz
ki, mint egy ismert márka honlapja. Előfordulhat ugyanis, hogy
az ilyen típusú honlapokon nem eredeti termékeket árulnak.
Vagy ha van is ÁSZF, nézzük meg, hogy a vállalkozás neve megegyezik-e a Kapcsolat menüpontban található vállalkozás nevével. Ez azért fontos, mert az ellenőrzések során nem ritka, hogy
máshonnan átmásolt ÁSZF-re bukkannak a szemfüles ellenőrök.
Az oldalon megadott információkat és a vásárlás fontosabb lépéseit érdemes képernyőképként elmenteni arra az esetre, ha utóbb
gond merülne fel az internetes vásárlással. A jogsértést elkövető
e-kereskedőkről a jogsertowebaruhazak.kormany.hu oldalon lehet tájékozódni.
„Ha megérkezett a termék, sok későbbi problémának vehetjük
elejét, ha a futár jelenlétében győződünk meg az áru sértetlenségéről” – említett újabb problémaforrást a helyettes államtitkár. Ezt
a lehetőséget azonban nem minden webáruház biztosítja, ezért
fontos, hogy vásárlás előtt erről is tájékozódjunk. Egyéb esetekben
ugyanis a futár csak a sértetlen csomag átadásáért felel. Amennyiben az előre kiﬁzetett termék nem érkezik meg, és a webáruház
leveleinkre nem reagál, időközben elérhetetlenné vált, netán csődbe ment, bankkártyás ﬁzetés esetén a pénzvisszaﬁzetés érdekében javasolt a számlavezető bankunkkal is felvenni a kapcsolatot.
Bankkártyás ﬁzetéskor ugyanis visszaterhelésre (chargeback) is
van lehetőség.
Keszthelyi Nikoletta kitért arra is, ha webáruházban applikációból vásároltunk, a kereskedők a jótállási, szavatossági igények
intézése mellett az átvételtől számított 14 napon belül kötelesek
a hibátlan árucikket is visszavenni. „Lényeges szempont: a fogyasztónak ez esetben nem kell indokolnia, hogy miért küldi vissza a terméket” – fűzte hozzá. Egyre több online kereskedő vállal önkéntesen ennél hosszabb, akár 30 napos elállási időt is. Fontos tudni

tal, a Nébih, megközelítőleg 668 millió forint értékben. Tavaly év
végére pedig sikerült azt is elérniük, hogy az ellenőrzött honlapok
harmada a hatósági fellépésnek köszönhetően nem szállítja ki
a termékeit Magyarországra.
A fogyasztóvédelem partneri együttműködésre törekszik a vállalkozásokkal, hiszen a vásárlók színvonalas, megbízható kiszolgálása közös érdek. Ennek megfelelően az első alkalommal botlókat
kisebb súlyú jogsértések miatt csak ﬁgyelmeztetik a hiányosságok
pótlására. Ismételt vagy életveszélyt jelentő jogsértés, és a gyermekek, ﬁatalkorúak, idősek sérelmére elkövetett visszaélés esetén azonban nem ismernek pardont. A fogyasztóvédelem a nettó
árbevétel öt százalékáig terjedő, legfeljebb 500 millió forintos
büntetést szabhat ki a szabályszegőkre. 2020-ban több mint 600
fogyasztóvédelmi hatósági eljárás indult az online kereskedelem
ellenőrzése kapcsán, és közel 22 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki.
Visszaélések pandémia idején
Gyorsan reagáltak a koronavírus megjelenésére az internetes csalók Magyarországon is. Az egyik vállalat a honlapján
vakcina-előregisztrációs lehetőséget hirdetett, egy másik
pedig védekezésre alkalmatlan, légáteresztő „antimaszkot”
forgalmazott webshopján, de volt olyan budapesti székhelyű
magáncég, amelyik ötezer forintért kínált előfoglalási jogot
az állítása szerint legkésőbb a tavalyi év végéig saját beszerzésében elérhető koronavírus-vakcinára. A cég honlapjának
fejlécében mindössze a „Nemzetközi Oltóközpont” megnevezés szerepelt, mellyel azt a látszatot keltette, hogy összefüggésbe hozható állami szervvel, és a vakcinát előfoglalók
az állam által szervezett oltásra regisztrálhatnak. A trükközők
ráadásul a vakcina-előfoglalási aloldal tetején ﬁgyelmeztető
szöveget helyeztek el, amelyből közvetlen link mutat az ingyenes kormányzati oltásregisztráció címére.
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azonban, hogy az elállási idő elsősorban a termék kipróbálását
szolgálja, amelynek során úgy próbálhatjuk ki, ahogy azt egy üzletben tennénk. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy futócipő
esetében azt lehet kipróbálni, hogy szorít-e, de nem lehet kimenni
benne néhányszor a Margitszigetre, hogy kiderüljön, 10 kilométer
után is kényelmes-e.
Azt is megtudtuk, hogy a CD, DVD, szoftver, higiéniai termékek
kivételével akkor is meggondolhatjuk magunkat, és indokolás nélkül visszaküldhetjük a terméket, ha már kicsomagoltuk. „Ez a jog
azonban nem korlátlan, például gyorsan romló élelmiszerre vagy
egyedi igényre elkészített ajándékra nem vonatkozik az elállási jog”

vásárlási lehetőség látható, akkor érdemes ezeket a honlapokat
elkerülni, mert probléma esetén az igényérvényesítés sokszor szinte lehetetlen. És végül, érdemes elkerülni az előﬁzetési csapdákat,
amikor egy termék megvásárlása után hónapról hónapra jönnek
az újabb küldemények.
De hova fordulhat a fogyasztó, ha online rendelésnél adódik
problémája? Keszthelyi Nikoletta szerint első körben javasolt felvenni a kapcsolatot a webáruházat üzemeltető vállalkozással.
Az esetek többségében fogyasztóbarát módon kezelik az adott
helyzetet, hiszen céljuk a vásárlói elégedettség. Ha ez mégsem
vezet eredményre, a vásárló a lakóhelye szerint illetékes kormány-

A magyar nyelvű honlap vagy a .hu végződés nem feltétlenül jelenti azt, hogy hazai forgalmazótól rendelünk. A Kapcsolat menüpontból azonban egyértelműen ki kell derülnie, hogy magyar webáruházban böngészünk-e. Ha nem így van, probléma esetén
külföldre tudjuk csak visszaküldeni az árut, a postázás pedig többe kerülhet, mint maga a termék.

– jegyezte meg a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár. A termék visszaküldésének költsége a vásárlót terheli. A kereskedőnek – a visszajuttatást követő 14 napon belül – a ﬁzetéssel
azonos módon kell visszatérítenie a vételárat és a szállítási díjat.
Ha a honlapon egyoldalú a kommunikáció, vagyis csak egy úgynevezett ügyintézési ablak, üzenetküldésre alkalmas űrlap van csupán elérhetőségként, vagy például fogyásról szóló cikkbe ágyazott

hivatalhoz mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. Szerződéses jogvita esetén – például pénzvisszaﬁzetési igény érvényesítése kapcsán – a minden megyében működő békéltető testület
az illetékes szervezet, határon átnyúló panaszok esetében pedig
az ITM keretén belül működő Európai Fogyasztói Központ nyújthat segítséget. Amennyiben sehogyan sem sikerül a vállalkozással
megegyezni, végső esetben bírósághoz fordulhat a vásárló. ¡
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hajlítható érintőkijelző • szorosabb ellenőrzés

Jönnek a feltekerhető mobilok
Az idei év új trendet hozhat a mobiltelefonok piacán is: a hajlítható készülékek
után a gyártók figyelme főként a feltekerhető kijelzős mobilok felé fordult. Elsőként
az Oppo állt elő egy látványos koncepcióval, ám azóta két befutott márka, az LG és
a TLC is megvillantotta saját megoldásait.

alapján annyit lehet sejteni, hogy a feltekerés motorerővel valósul
meg. A TLC paramétereiről nem szivárgott ki egyelőre semmi,
míg egyes források szerint az LG kijelzője feltekerve 6,8 colos és
2482 × 1080 pixeles lehet, ami kitekerve 7,14 colosra és 2428 ×
1600 pixelesre nő. ¡

A

telekommunikációs szektor sajátja, hogy a gyártók folyamatosan az újdonságokkal próbálják ösztönözni a vásárlókat
a felső kategóriás termékek megvásárlására. Érthető módon a
technológiai fejlesztések mellett a hangsúly egyre inkább a dizájn
felé tolódott. A hagyományos nyomógombos telefonokat előbb
a teljes frontfelületet lefedő képernyő váltotta fel, majd jöttek
a hajlított szélű vagy éppen ultravékony darabok, idén pedig a feltekerhető kijelző lehet a sláger. A koncepció lényege, hogy a készüléknek van egy hajlítható része, amely feltekerhető egy keretbe, így
a kijelző mérete szabadon állítható. Az alapvetően egy klasszikus
mobilnak tűnő eszköz kinyitott állapotban tabletszerűvé válik,
az egyik hosszabbik oldalának vagy éppen a telefon teteje irányába tekerhető ki az érintőkijelzője. A gyártók egyelőre titkolják
a technológia részleteit, a jelenleg rendelkezésre álló információk

Okosórával készül a Facebook
Saját márkás okosóra és okosszemüveg kiadását
tervezi állítólag 2022-ben a Facebook. Talán van, aki
még emlékszik arra, hogy a közösségi óriás közel
egy évtizede saját márkás okostelefonnal lépett
a piacra, azonban a bátor kísérlet akkor megbukott.
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indkét termék esetében elérhetők lesznek a
Facebook legnépszerűbb funkciói, így a Messenger, a fotózás és a képfeltöltés. A hírt szivárogtató informátor szerint az okoseszközöknek lesznek
ﬁtnesz- és egészségfelügyeleti, valamint edzéstámogatási funkciói is. A szerkezeteket androidos operációs rendszerrel szerelik fel, de a hírek szerint a cég
megkezdte saját operációs rendszerének a fejlesztését is, melyet később egyebek között az ilyen eszközökre szánna. Úgy tudni, hogy a Facebook okosórája képes lesz mobilhálózati kapcsolatra, azaz
önálló működésre, tehát használatához nem lesz
szükség okostelefonra sem. Az okosszemüveg kifejlesztésén pedig a Ray-Ban Luxottica részlegével
dolgoznak együtt. Az új termékekkel egyrészt a két
nagy gyártó, az Apple és a Huawei által dominált
piacon próbál fogást találni a cég, másrészt a fejlesztéseket feltehetően válaszlépésnek szánják az egyre
szigorodó adatvédelmi korlátozásokra. Az új kütyük
segítségével ugyanis még szorosabb ellenőrzés alá
vonhatja felhasználóit, ezzel is erősítve hirdetéseinek
még hatékonyabb kiválasztását. ¡

Peter Frankopan • Bálizs Beáta • Byron Reese

Peter Frankopan

Selyemutak
Egy új világtörténet
ban is. Aki itt megáll, másképpen látja
a múltat, és feltárul előtte egy bonyolult, szoros összefüggésekkel átszőtt világ, amelyben az egy-egy kontinensen
végbemenő történések hatással vannak
a másikra.
A Selyemutak szemkápráztató
feltérképezése azoknak az erőknek,
amelyek birodalmakat virágoztattak
fel és taszítottak a mélybe, áruk és
eszmék áramlását irányították, napjainkban pedig a nemzetközi viszonyok
és folyamatok új fejezetének kezdetét ígérik. •

Park Kiadó

A Közép-Ázsiában, majd Kína és
India jókora részein át húzódó térség
valaha uralkodó szerepet játszott a világ gazdasági, politikai, kereskedelmi
és kulturális életében, s most hasonlóan
meghatározó jelentőségre tesz szert.
Ez az a régió, ahol a világ nagy vallásai megszülettek. Itt emelkedtek fel és
hanyatlottak le hatalmas birodalmak,
s a küzdelem hatásai érzékelhetőek
voltak sok ezer kilométernyi távolság-

Bálizs Beáta

Veres róka, vörös
bársony, piros rózsa

ma sem azonos rangú kifejezői a gondolkodásunkban meglévő piros színosztálynak. A veres/vörös egykor pontosan
azt a szerepet töltötte be nyelvünkben,
mint amit ma a piros, a kettő szerepcseréje nagyjából a 19. század közepén/
végén következett be.
A szerző bemutatja azt is, hogy
nyelvünk az újkortól kezdve milyen
színneveket használt a rózsaszín-piros
színmezőhöz tartozó tónusok kifejezésére. Részletesen kifejti, hogy piros
szavunk eredeti értelme nehezen választható el a rózsaszíntől, mint ahogy
a rózsavirágtól, a hajnaltól, az arctól,
sőt még a bíbortól sem. •

A piros/vörös a magyar nyelvben
és kultúrában
L’Harmattan Kiadó

A könyv a magyar nyelv azon – nemzetközi összehasonlításban is ritka –
sajátosságát vizsgálja, hogy a piros
szín jelölésére két fontos színneve van.
A piros és a vörös talán hasonló jelentőséggel bíró színelnevezésnek tűnhetnek,
a kutatás végkövetkeztetése szerint
azonban sohasem voltak, illetve még

Byron Reese

A negyedik kor
Okos robotok, tudatos számítógépek
és az emberiség jövője
Typotex Kiadó

Elvehetik-e a robotok a munkánkat?
Öntudatra ébredhet-e egy gép? Betölthetjük-e a tudatunkat egy számítógépbe? Nyakunkon a robotapokalipszis? A szerző a jövőnket talán leginkább meghatározó kérdéseket, a mesterséges intelligencia fejlődését és a robotok térnyerésének várható hatásait
vizsgálja. A technológiai vívmányokat
középpontba állító történelmi áttekin-

tés mellett filozófiai szempontokat is
érint, és korunk különböző elgondolásait
bemutatva számos lehetséges forgatókönyvet vázol fel a jövőnkről. Mire
a kötet végére érünk, meglehet, megalapozottabb véleményt alkothatunk
a mesterséges intelligencia jelentőségéről, lehetőségeiről és veszélyeiről, mint
Bill Gates vagy Elon Musk. •
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kvantumelmélet, halmazelmélet, játékelmélet, Neumann-elvek

Szerző: Stöckert Gábor

Aki nélkül
nem lenne számítógép

Forrás: Wikipédia

Az ENIAC
C, az első számítógép, amelynek építésében Neumann is részt vett.

Neumann Jánoss a negyvenes
években, amikor már a Manhattanterven dolgozott.

Neumann 1903-ban született Budapesten, és kiváló képzést kapott a kor legjobb
iskoláiban. Hamar kitűnt matematikai képességeivel, de apjával kötött megegyezése
értelmében párhuzamosan tanult vegyészmérnöknek is. Első kutatóéveit Zürichben,
Berlinben és Göttingenben végezte, érdekelte a kvantumelmélet, a halmazelmélet,
és 1928-ban a játékelmélet egyik kidolgozója lett. Csupán 26 éves volt, amikor a
Princeton Egyetem vendégprofesszornak
hívta, attól kezdve Amerikába is sokat utazott. Végül a nácizmus európai előretörése
után az Egyesült Államokban telepedett le.
A háború előtti években már katonai projekteken dolgozott, a negyvenes években
INDEX

pedig az első atombomba építésének elméleti megalapozásában, a Manhattan-terv kidolgozásában vett részt. A bombarobbanásoknál keletkező lökéshullámok pontos leírásához már olyan sokat kellett számolni,
ami emberi képességekkel nem volt lehetséges. Ekkor kezdett komolyan érdeklődni
a gépekkel végzett számolás iránt.
Egy találkozás sietett a segítségére Hermann Goldstine matematikussal, aki akkor a Pennsylvaniai Egyetemen az ENIAC
nevű korai számítógép egyik építője volt.
Neumann is a csapat tagja lett, majd a masina utódja, az EDVAC tervezésének egyik
vezetője. E munka részeként 1945-ben írta
meg nagy hatású munkáját, First Draft of
a Report on the EDVAC címmel, amelyben
lefektette a modern számítógépek alapjait.
Az azóta csak Neumann-elveknek nevezett konstrukciós követelményeket négy
pontban foglalta össze: 1. memóriaegység,
amely számokat és utasításokat tárol; 2. vezérlőegység, amely különbséget tud tenni
számok és utasítások között, és az utóbbiakat értelmezi is; 3. aritmetikai egység, amely
kettes számrendszerben összead, kivon,
szoroz és oszt; 4. ki- és bemeneti egységek,
hogy a gépbe lehessen programokat táplál-

ni, illetve eredményeket leolvasni. Neumann
nem volt hajlandó szabadalmaztatni az architektúráját, nyilvánosságra hozta az írását.
A Cambridge-i Egyetemen 1949-ben el is
készült az EDSAC, az első olyan, tárolt programú gép, amely Neumann elképzelését követte. A Neumann-elv igazi paradigmaváltás
volt a számítástechnikában, konstrukciójának alapjai legalább részben a mai számítógépekben is megtalálhatók.
Neumann még az EDVAC utódja, az
IAS tervezésében is részt vett, miközben
a princetoni Elektronikus Számítógép projekt vezetője is volt. Az Egyesült Államok
atomprogramjában is folyamatosan dolgozott, Eisenhower elnök 1955-ben az Atomenergetikai Bizottságba is kinevezte, ami
bizalmi poszt volt.

Forrás: albert.ias.edu

Forrás: Wikipédia

A számítógép felfoghatatlanul sokat fejlődött a második világháború óta, mégis
a mai napig magában hordozza azokat az
alapokat, amelyeket a 20. század egyik legkiválóbb matematikusa, Neumann János
fektetett le.

Neumann megtekinti az EDVAC
utódját, az IAS -t.

Sikereit nem tudta sokáig élvezni, mert
súlyos rákbeteg volt, amit vélhetően a kísérleti atomrobbantásokon kapott sugárzás
idézett elő. Utolsó munkájában a számítógép és az emberi agy működését hasonlította össze, és megállapította, hogy „az agy
nem a matematika nyelvét használja”.
1957 februárjában hunyt el, a kórtermében hetekig egy biztonsági tiszt ült, hogy ﬁgyelje, Neumann lázálmában nem beszél-e
ki katonai titkokat. Neumann azonban magyarul beszélt álmában… ¡
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